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CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            “Türkiye Altyapı Konferansı”na katılmak üzere; 27 Mart 2013 tarihinde İngiltere’ye
gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan
BAYRAKTAR’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   26 Mart 2013
      68244839-140.03-91-246

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 26/3/2013 tarihli ve 69471265-305-2925 sayılı yazınız.
            “Türkiye Altyapı Konferansı”na katılmak üzere, 27 Mart 2013 tarihinde İngiltere’ye
gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan
BAYRAKTAR’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

27 Mart 2013
ÇARŞAMBA
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YÖNETMELİKLER

Maliye Bakanlığından:

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi

Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan

“en az sekiz yıl” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavının yazılı kısmı, imzalanacak protokole

göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'ne yaptırılır. Yazılı sınava başvurular,

sınavın usulü, sınav konuları, sınav tarihi ve yeri ile sınava ilişkin diğer hususlar protokolde

yer alır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-

daki şekilde, (ç) bendindeki “bir” ibaresi “iki”, (e) bendindeki “yeterli puanı almış olmak” iba-

resi de “Başkanlıkça belirlenecek asgari puan şartını sağlamak” şeklinde değiştirilmiştir.

“c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve

İdari Bilimler ile Hukuk Fakültelerinden veya Mühendislik programları ile Eğitim, Fen ve Ede-

biyat Fakültelerinin Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri ile Fen ve Tek-

noloji bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi

ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Giriş sınavı duyurusu Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde

Başkanlıkça yapılır.

(2) Giriş sınavının yazılı kısmını kazananlardan sözlü sınavdan önce, bu Yönetmeliğin

12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartların sağlandığına ilişkin belgeler istenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Yazılı sınavların uygulanması

MADDE 14 – (1) Protokol kapsamında yapılacak yazılı sınavlar, aşağıdaki şekilde her

bir alan için ayrı uygulanır.

a) Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun/mezun

olabilecek adaylardan, KPSS’de Başkanlıkça belirlenecek asgari puan şartını sağlayanlar,

ÖSYM tarafından yapılacak yazılı sınava girerler.

b) Hukuk Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edil-

miş yükseköğretim kurumlarından mezun/mezun olabilecek adaylardan, KPSS'de Başkanlıkça

belirlenecek asgari puan şartını sağlayanlar, ÖSYM tarafından yapılacak yazılı sınava girerler.
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c) Mühendislik programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun/mezun olabilecek adaylardan, KPSS’de Başkan-
lıkça belirlenecek asgari puan şartını sağlayanlar, ÖSYM tarafından belli gruplar itibariyle ya-
pılacak sınavlardan istedikleri herhangi birine girerler. Endüstri ve İşletme Mühendisliği bö-
lümlerinden mezun/mezun olabilecek adaylar, talep etmeleri halinde, bu fıkranın (a) bendinde
belirtilen sınava girebilirler.

ç) Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarının Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen
Bilimleri ile Fen ve Teknoloji bölümlerinden mezun/mezun olabilecek adaylardan, KPSS’de
Başkanlıkça belirlenecek asgari puan şartını sağlayanlar, ÖSYM tarafından bu fıkranın (c) ben-
di kapsamında yapılacak sınavlardan istedikleri herhangi birine girerler.

(2) Yazılı sınav konuları, giriş sınavı duyurusuyla ilan edilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Yazılı sınav puanları, 100 tam puan üzerinden her bir alan için ayrı

ayrı hesaplanıp, en yüksekten en düşüğe göre sıralandıktan sonra,
a) Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bun-

lara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından
mezun/mezun olabilecek adaylar için atama yapılacak kadro sayısının %55'inin,

b) Hukuk Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edil-
miş yükseköğretim kurumlarından mezun/mezun olabilecek adaylar için atama yapılacak kadro
sayısının %20'sinin,

c) Mühendislik Programları ile Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Matematik, İsta-
tistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji bölümlerinden veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun/mezun olabi-
lecek adaylar için atama yapılacak kadro sayısının %25'inin,

iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Yazılı sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulur.
(2) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara, sözlü sınavın yerine ve tarihine ilişkin

listeler, uygun yerlere asılmak ve Başkanlık internet sitesinde de yayımlanmak suretiyle du-
yurulur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “ve yazılı sınav
konularından” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 4 üncü madde eklenmiştir.
“İlan edilmiş giriş sınavları
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilan edilmiş

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavları hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
önceki Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

31/10/2011 28101
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Millî Savunma Bakanlığından:
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET

KOMUTANLIKLARINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ YER
DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/2/2010 tarihli ve 27505 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sa-
vunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Me-
murlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim
hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren me-
murlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar ile hâkim ve savcıların görev
süresiyle sınırlı olmak üzere, atandıkları yere bu Yönetmelik kapsamında memur olan eşinin
atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uy-
gulanmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(6) Asaleti onaylanmış olmak kaydıyla, görev yaptığı hizmet bölgesinde herhangi bir

nedenle kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin teh-
likeye düştüğüne dair 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şid-
detin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca koruyucu ve önleyici tedbir kararı verilenlerden atan-
ma talebinde bulunanların, öncelikli olarak bağlı bulunduğu birlik veya kuruma, durumuna uy-
gun kadro bulunmaması halinde ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi
uyarınca Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarına bağlı
birlik, kurum ve kuruluşlarına 8 inci maddede belirtilen atama dönemlerine tabi tutulmaksızın
ataması yapılabilir.

(7) Asaleti onaylanmış olmak kaydıyla, görev yaptığı hizmet bölgesinde eşi ile birlikte
ikamet edenlerden, boşanma davası açan veya haklarında boşanma davası açılmış bulunanlar-
dan, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uya-
rınca koruyucu ve önleyici tedbir kararı verilenlerden atanma talebinde bulunanların, bu du-
rumlarını belgelendirenler ile boşanma işleminin neticelendiğini belgelendirenlerden atanma
talebinde bulunanların öncelikli olarak bağlı bulunduğu birlik veya kuruma, durumuna uygun
kadro bulunmaması halinde ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi uya-
rınca Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarına bağlı bir-
lik, kurum ve kuruluşlarına 8 inci maddede belirtilen atama dönemlerine tabi tutulmaksızın
ataması yapılabilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

26/2/2010 27505

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 18/3/2011 27878
2- 2/7/2011 27982
3- 24/2/2012 28214
4- 3/8/2012 28373
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Millî Savunma Bakanlığından:
SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAY YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/4/2002 tarihli ve 24738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli
Subay ve Astsubay Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“Sözleşmeli subay kaynaklarını; en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulları bitiren-
lerden düzeltilmemiş nüfus kaydına göre mürâcaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle
yirmi yedi yaşını, lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlardan otuz iki yaşını bitirmemiş olanlar
ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları haiz bulunanlar teşkil eder.”

“Sözleşmeli astsubay kaynaklarını; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutan-
lığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca tespit edi-
lecek bölüm veya branşlarda fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını bitirenlerden
düzeltilmemiş nüfus kaydına göre mürâcaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle;

a) Dört yıl veya daha fazla süreli yüksek öğrenimi bitirenler için yirmi yedi yaşını,
b) Dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenimi bitirenler için yirmi dört yaşını,
bitirmemiş olanlardan ve aynı şartları haiz uzman erbaşlardan, bu Yönetmelikte belir-

tilen diğer şartları haiz bulunanlar teşkil eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2)

numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü iti-

bariyle yirmi yedi yaşını, lisansüstü öğrenimlerini tamamlamış olanlar için otuz iki yaşını bi-
tirmemiş olmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2)
numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre mürâcaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü iti-
bariyle; dört yıl veya daha fazla süreli yüksek öğrenimi bitirenler için yirmi yedi yaşını; dört
yıldan daha az süreli yüksek öğrenimi bitirenler için yirmi dört yaşını bitirmemiş olmak.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı

birlikte yürütür.
—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:
UZMAN ERBAŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzman
Erbaş Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“e) Muvazzaflık hizmeti sırasında veya terhisinden itibaren üç yıl içinde ve müracaatın
yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak şartıyla; kuvvet
komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı yahut Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından
alım için görevlendirilen birimlere müracaat etmek.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin
(5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5) Astsubay meslek yüksek okulu giriş sınavına başvuru tarihinde müracaatın yapıldığı
yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı

birlikte yürütür.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMANLIĞI, HAVACILIK VE UZAY
TEKNOLOJİLERİ UZMANLIĞI İLE DENİZCİLİK

UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı, Havacılık

ve Uzay Teknolojileri Uzmanı, Denizcilik Uzmanı ve Uzman Yardımcılarının mesleğe alınma,
yetiştirilme ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığındaki

Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanı, Denizcilik Uzmanı
ve Uzman Yardımcılarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik

ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
37 nci maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,
b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
c) Birim: Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanı,

Denizcilik Uzmanı ve uzman yardımcılarının görev yaptıkları birimleri,
ç) Birim amiri: Hizmet birimlerinin en üst amirlerini,
d) Giriş sınavı: Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcılığı, Havacılık ve Uzay Tek-

nolojileri Uzman Yardımcılığı, Denizcilik Uzman Yardımcılığı için yapılan giriş sınavını,
e) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,
f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
g) Sınav komisyonu: Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcılığı, Havacılık ve Uzay

Teknolojileri Uzman Yardımcılığı, Denizcilik Uzman Yardımcılığı giriş sınav komisyonunu,
ğ) Uzman: Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanı,

Denizcilik Uzmanını,
h) Uzman yardımcısı: Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı, Havacılık ve Uzay

Teknolojileri Uzman Yardımcısı, Denizcilik Uzman Yardımcısını,
ı) Yeterlik sınav komisyonu: Yeterlik sınavını yapan komisyonu,
i) Yeterlik sınavı: Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri

Uzmanlığı, Denizcilik Uzmanlığı yeterlik sınavını,
j) YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ve Atamaya İlişkin Esaslar

Uzman yardımcılığı giriş sınavı
MADDE 5 – (1) Uzman yardımcılığına atanabilmek için; Bakanlıkça sınav ilanında

belirtilen KPSS puan türlerinde tespit edilen taban puan esas alınarak çağrılacaklar arasında
yapılan giriş sınavında başarılı olmak şarttır.

(2) Uzman yardımcılığı giriş sınavları, KPSS sonuçlarına göre, sınav ilanında belirtilen
taban puan esas alınarak yazılı ve sözlü sınav yapılması halinde atama izni alınmış kadro kon-
tenjanının yirmi katından fazla olmamak, yalnızca sözlü sınav yapılması halinde ise atama izni
alınmış kadro kontenjanının dört katından fazla olmamak üzere Bakanlıkça belirlenen sayıda
aday arasından yazılı ve sözlü sınav veya yalnızca sözlü sınav uygulanarak yapılır.

Giriş sınavı duyurusu
MADDE 6 – (1) Sınava katılma şartları, son başvuru tarihi, başvuru yeri, başvuruda

istenecek belgeler, KPSS puanı ve türü, atama yapılacak kadroların sınıfı ve dereceleri, hangi
alandan kaç uzman yardımcısının alınacağı, sınava girebileceklerin sayısı, sınavın yeri, zamanı,
içeriği ve değerlendirme yöntemi ile gerekli görülen diğer hususlar son başvuru tarihinden en
az bir ay önce Resmî Gazete’de, Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gaze-
tenin en az birinde ve Bakanlığın internet sayfasında ilân verilmek suretiyle duyurulur.

Aranılan şartlar
MADDE 7 – (1) Giriş sınavına katılabilmek için,
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)

bendinde yer alan genel şartları taşımak,
b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den giriş sınavı du-

yurusunda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak,
c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış

olmak,
ç) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk,

iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, iletişim fakülteleri ile fen veya fen-edebiyat fakülte-
lerinin istatistik ve matematik, denizcilik veya deniz bilimleri fakültelerinin güverte, denizcilik
işletmeleri yönetimi, deniz ulaştırma ve işletme mühendisliği, gemi inşaatı ve gemi makineleri
mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği ile mühendislik fakültelerinin makine,
elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, haberleşme, bilgisayar, endüstri, inşaat, jeoloji, çev-
re, uçak, uzay, havacılık ve uzay mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek-
öğretim Kurulunca kabul edilen yurtiçindeki ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun
olmak,

d) İngilizce, Rusça, Arapça, Fransızca veya Almanca dillerinden herhangi birinde
YDS’den en az (D) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve Ölçme, Seçme ve Yer-
leştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan al-
dığına ilişkin bir belgeye sahip olmak,

şartları aranır.
Başvuruda istenilen belgeler ve başvuru
MADDE 8 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Bakanlıktan temin edecekleri

başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklerler:
a) KPSS ve YDS sonuç belgelerinin aslı veya fotokopisi veya ÖSYM’nin internet si-

tesinden edinilen çıktısı.
b) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği ya da

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurum-
larından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği.
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c) İki adet vesikalık fotoğraf.
ç) El yazısı ile yazılmış özgeçmiş.
(2) Birinci fıkrada sayılan belgeler, Bakanlık Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına

son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar elden teslim edilir veya posta yoluyla ulaştırılır.
Giriş sınavına başvuru; ilânda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden de yapılabilir. Son
başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Başvuru şartlarını haiz olmayanların ve sınava katılmayanların belgeleri, talepleri
halinde kendilerine elden iade edilir.

(4) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca, sınava girme hakkı kazanan adaylara fo-
toğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi
yer alır. Fotoğraflı sınav giriş belgesi sınav saatine kadar adaylarca elden teslim alınır. Sınav
giriş belgesi olmayan aday sınava katılamaz.

Yazılı sınav
MADDE 9 – (1) Giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde, yazılı sınav,

Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi ÖSYM’ye, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğüne veya üniversitelere yaptırılabilir.

(2) Sınav sorularının %60’ı adayların mezuniyet durumlarına göre belirlenen konular-
dan, %20’si genel kültür ve genel yetenek konularından ve %20’si ise Bakanlık görev alanı ile
ilgili ilanda belirtilen konulardan hazırlanır.

(3) Yazılı sınavın Bakanlıkça yapılması halinde, sınav soruları sınav komisyonunun be-
lirleyeceği üniversitelerin öğretim üyeleri veya kamu personeli tarafından sınav duyurusunda
belirtilen alanlara uygun olarak ayrı ayrı hazırlanıp söz konusu komisyona sunulur. Yazılı sınav
soruları, puanları ve sınav süresini gösterir tutanak, sınav komisyonu başkanı ve üyeleri tara-
fından imzalanır.

(4) Giriş yazılı sınavı Bakanlıkça yapıldığı takdirde; sınavda isim yeri kapalı özel cevap
kâğıtları kullanılır. Bakanlıkça görevlendirilecek yeterli sayıda salon başkanı ve gözetmenin
gözetimi ve denetimi altında sınav komisyonu tarafından yapılır. Sınav başlamadan önce sınav
komisyonunca, adayların kimliklerinin kontrol edildiği, soru zarfının sağlam, kapalı ve mühürlü
olduğu hususunda tutanak düzenlenir. Sınav kuralları açıklandıktan sonra kapalı soru zarfı
adayların önünde açılarak soru kitapçıkları adaylara dağıtılır.

(5) Sınavın başlama ve bitiş saati, kaç adayın katıldığı, her adayın kullandığı cevap kâ-
ğıdı adedini gösteren tutanak düzenlenir. Toplanan cevap kâğıtları ve tutanaklar zarf içine ko-
nularak kapatılıp mühürlendikten sonra sınav komisyonu başkanına teslim edilir.

(6) Sınavda düzenlenen tutanaklar salon başkanı ve gözetmenlerce de imzalanır.
(7) Sınavın Bakanlık dışındaki bir kuruluşa yaptırılmasına karar verildiği takdirde, sı-

nava ilişkin hususlar, Bakanlık ve ilgili kuruluş arasında protokol ile belirlenir.
Yazılı sınav konuları
MADDE 10 – (1) Yazılı sınav;
a) Genel kültür ve genel yetenek,
b) Mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen meslekî alan bilgisi,
c) Bakanlığın görev alanına ilişkin temel bilgiler,
konularından oluşur.
(2) Yazılı sınavda Bakanlığın görev alanına giren öğrenim dallarına ilişkin meslekî bil-

ginin alt konuları sınav ilanında ayrı ayrı tespit edilir.
Yazılı sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi
MADDE 11 – (1) Giriş yazılı sınavı Bakanlıkça yapıldığı takdirde; sınav komisyonu,

sınav kâğıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır. Cevap kâğıtlarının bulunduğu
kapalı zarf açılır. Cevap kâğıtları numaralandırılır. Sınav komisyonu üyelerince verilen notların
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aritmetik ortalaması alınır. Cevap kâğıtlarının son değerlendirme notu, kâğıtların numaralarının
yer aldığı cetvele yazılarak sınav kâğıdı ile birlikte sınav komisyonu başkanlığına teslim edilir.
Sınav komisyonu başkanlığınca, cevap kâğıtlarının ad yazılı kısımları açılarak adayların isim-
leri cevap kâğıdı numarasına göre değerlendirme notunun yer aldığı cetvelin ilgili sütununa
geçirilir.

(2) Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için yüz üzerinden en az yetmiş pu-
an almaları şarttır.

(3) Başarı sıralamasına göre oluşturulan liste, sınav bitimini takip eden beş iş günü için-
de Bakanın onayına sunulur. Liste merkez binada asılmak ve Bakanlık internet sayfasında ya-
yınlanmak suretiyle duyurulur. Sınav sonucu, sözlü sınava girecek adaylara yazılı olarak bil-
dirilir.

(4) Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı
duyurusunda belirtilen kadronun dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Çağrılacak olan son
sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınav
MADDE 12 – (1) Sözlü sınavda adaylar;
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 ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.
(2) Adaylar, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özel-

liklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa
geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sı-
navda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri
puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Değerlendirme
MADDE 13 – (1) Giriş sınavı başarı puanı;
a) Yazılı ve sözlü sınav yapılması durumunda, yazılı ve sözlü sınav notunun aritmetik

ortalamasından,
b) Sadece sözlü sınav yapılması durumunda; sözlü sınav puanından,
oluşur.
(2) Giriş sınavı başarı puanı en az yetmiştir.
(3) Sınav komisyonu, öğrenim dalları itibarıyla giriş sınavı başarı listesi ile asil ve yedek

aday listesini sözlü sınavın bittiği tarihi takip eden on gün içinde tespit eder. Başarı puanı en
yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı
kadro sayısı kadar asil adayın isimleri ilan edilir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla,
giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere
komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek
ilan edilir. İlan, merkez binada asılmak ve Bakanlığın internet sayfasında yayınlanmak suretiyle
yapılır. Asil ve yedek listedeki adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılır.

Giriş sınavını kazanan adaylardan istenilecek belgeler
MADDE 14 – (1) Giriş sınavını kazanan adaylar;
a) Altı adet vesikalık fotoğrafını,
b) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanını,
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c) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair
yazılı beyanını,

ç) Adli sicil kaydına dair yazılı beyanını,
d) Mal bildirim formunu,
sınav sonucunun yazılı olarak bildirilmesini müteakip on gün içerisinde Bakanlık Per-

sonel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim ederler.
(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak

atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep ede-
mezler ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri
uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Uzman yardımcılığına atama
MADDE 15 – (1) Adayların uzman yardımcılığına atanmaları başarı derecesi sırala-

masına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp her-
hangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan
yedek adaydan başlamak üzere atama yapılabilir. Yedek adayların hakları Giriş Sınavı sonuç-
larının açıklanmasından itibaren altı ay geçerlidir.

(2) Giriş sınavı sonucu atanarak göreve başlatılanlar, onbeş gün içinde Devlet Personel
Başkanlığı ve ÖSYM’ye bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınava Hazırlık, Sınav Komisyonu ve Görevleri

Sınava hazırlık
MADDE 16 – (1) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, giriş sınavı hazırlık çalışma-

larını yapar, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup
olmadığını tespit eder ve giriş sınavına katılabileceklerin isimlerini Bakanlık internet sayfasında
ilan eder.

Sınav komisyonu
MADDE 17 – (1) Sınav komisyonu; müsteşar veya müsteşar yardımcısı ya da uzman

yardımcısının istihdam edileceği birimin amirinin başkanlığında, daire başkanı ve üstü personel
ile uzmanlardan, başkan dâhil olmak üzere beş üyeden oluşur. Ayrıca aynı nitelikleri haiz üç
kişi sınav komisyonu yedek üyesi olarak belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde üniversite öğretim
üyeleri arasından en fazla iki kişi sınav komisyonu asil üyesi olarak görevlendirilebilir. Öğrenim
dalları itibariyle ayrı ayrı kontenjan belirlenmesi halinde birden fazla sınav komisyonu oluştu-
rulabilir.

(2) Sınav komisyonu asil ve yedek üyelerini belirlemeye Bakan yetkilidir.
Sınav komisyonunun görevleri
MADDE 18 – (1) Sınav komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Giriş sınavı sorularını hazırlamak veya hazırlatmak.
b) Giriş sınavını yapmak veya yaptırmak.
c) Giriş sınavının sonuçlarını değerlendirmek.
ç) Giriş sınavı sonuçlarına göre başarı sıralaması yapmak.
Sekretarya hizmetleri
MADDE 19 – (1) Sınav komisyonlarının sekretarya hizmetleri Personel ve Eğitim Dai-

resi Başkanlığınca yürütülür.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığı Süresi, Yetiştirilme ve Uzmanlık Tezi

Uzman yardımcılığı süresi ve uzman yardımcılarının yetiştirilmesi
MADDE 20 – (1) Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır.
(2) Uzman Yardımcıları, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla

yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile bu Yönet-
melikte belirtilen esaslar dahilinde eğitim ve staja tabi tutulurlar.

(3) Uzman yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece uzmanlığın ge-
rektirdiği bilgi ve beceriyi kazanmaları maksadıyla, verilecek görevlerin yanı sıra;

a) Bakanlığın teşkilât yapısı, görevleri ve çalışma düzeni hakkında bilgi ve tecrübe ka-
zanmaya,

b) Bakanlığın görev alanına giren konulara ilişkin mevzuata ve bu mevzuatın uygulan-
masına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaya,

c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve
yeteneği kazanmaya,

ç) Mesleki konularda bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığını kazanmaya,
d) Yabancı dil bilgisini geliştirmeye,
e) Bakanlığın çalışma alanıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası konferans, seminer

ve eğitim programlarına katılım ve temsil kabiliyetini geliştirmeye,
yönelik çalışmalarda bulunurlar.
Tez seçimi ve hazırlanması
MADDE 21 – (1) Uzman yardımcısı; aylıksız izin ve toplamda üç ayı aşan hastalık ve

refakat izinleri hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil ikinci yılın sonunda, Bakanlığın
görev sahası ile ilgili konularda bir tez konusu seçer ve istihdam edildiği birim amirinin onayı
ile uzmanlık tez konusu belirlenir. Tez konusunun uygun bulunmaması halinde, uzman yardımcı
on beş gün içinde birim amirinin önerileri doğrultusunda yeni bir tez konusu belirler. Tez ko-
nusunun ikinci defa uygun bulunmaması halinde birim amirince yeni bir tez konusu re’sen be-
lirlenir.

(2) Belirlenen konuda uzman yardımcısı tarafından Bakanlıkça belirlenen şekle uygun
olarak en geç bir ay içerisinde tez projesi hazırlanır. Tez projesi uzman yardımcısının görevli
olduğu birim amirinin onayına sunulur. Onay işlemi en geç bir ay içerisinde tamamlanır. Uygun
bulunmayan projeler ise sunulmalarını müteâkip yeni bir proje hazırlanması maksadıyla onay
süresi içerisinde gerekçesi belirtilmek suretiyle iade edilir. Uzman yardımcısı en geç bir ay
içinde yeni bir proje hazırlayarak onaya sunar. Tez projesinin ikinci kez reddi halinde, uzman
yardımcısı, birim amirince hazırlanan veya hazırlattırılan tez projesi doğrultusunda tezini ha-
zırlar.

(3) Kesinleşen tez konusu, ilgili uzman yardımcısına tebliğ edilir ve tebliğ tarihi Per-
sonel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirilir. Uzman yardımcısı onayın kendisine tebliğ edil-
diği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde tezini hazırlayarak tez danışmanının raporu ile birlikte,
görevli bulunduğu birim amiri aracılığıyla Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim eder.

(4) Uzman yardımcısına uzmanlık tezini hazırlayabilmesi maksadıyla Bakanlıkça, ge-
rekli kolaylık ve imkân sağlanır.

Tez danışmanı
MADDE 22 – (1) Uzmanlık tezinin hazırlanması sürecinde, uzman yardımcısına reh-

berlik etmek ve tezin bilimsel tez yazım usul ve esaslarına, seçilen konunun niteliğine, Bakan-
lığın görev alanı ile ilgili hususlara ve onaylanan tez projesine uygunluğunu temin etmek mak-
sadıyla tez konusunun kesinleşmesinden itibaren bir ay içerisinde birim amirince tez danışmanı
belirlenir. Danışman, uzman yardımcısına tez hazırlama sürecinde yardımcı olmak maksadıyla
tavsiyelerde bulunur.
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(2) Daire başkanı ve üstü personel, uzmanlar ile Bakanlık teşkilatı veya bağlı kuruluş-
larında görev yapan ve daha önce lisansüstü programlarda akademik çalışma yapmış, konu-
sunda uzman kamu görevlileri tez danışmanı olarak belirlenir. Gerektiğinde üniversitede görevli
öğretim üyelerinden de danışman belirlenebilir.

Uzmanlık tezi hazırlanmasına ilişkin esaslar
MADDE 23 – (1) Tez konusunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek li-

sans, doktora tezi veya başka bir ad altında aynı şekilde incelenip savunulmamış olması zo-
runludur. Uzman yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile öne-
rilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

(2) Uzman yardımcısı, uzmanlık tezini tez danışmanının rehberliğinde bilimsel esaslara
uygun olarak hazırlar.

Yeterlik sınav komisyonu
MADDE 24 – (1) Yeterlik sınav komisyonu, uzman yardımcısının görevlendirildiği bi-

rim, uzmanlık tezinin konusu ve mezun olduğu bölüm gözetilerek Müsteşar onayı ile Müsteşar
yardımcısı veya ilgili birim amiri başkanlığında, daire başkanı ve üstü personel ile uzmanlardan,
başkan dâhil beş üyeden oluşur. Belirtilen unvanlara sahip kişiler arasından iki kişi daha tez
jürisi yedek üyesi olarak belirlenir.

(2) Yeterlik sınav komisyonu, adayın tezini tez jürisi olarak değerlendirir.
Tezin değerlendirilmesi
MADDE 25 – (1) Uzman yardımcısının hazırladığı tez, Personel ve Eğitim Dairesi

Başkanlığınca, değerlendirilmek üzere Komisyon üyelerine gönderilir.
(2) Tezini teslim eden uzman yardımcısı, uzmanlık tezi ve uzmanlık tezi hakkında bil-

gileri değerlendirilmek üzere en geç bir ay içerisinde savunma toplantısına çağrılır. Bu çağrı
savunma toplantısı tarihinden en az yedi gün önce yazılı olarak yapılır.

(3) Uzmanlık tezi, yeterlik sınav komisyonu tarafından sözlü savunması da göz önüne
alarak değerlendirilir. Tezin başarılı kabul edilebilmesi için, başkan ve üyelerin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir. Tezin ba-
şarısız kabul edilmesi halinde Komisyon tarafından her bir üyenin vermiş olduğu puanları ve
tezin başarısız sayılma gerekçelerini içeren bir değerlendirme raporu hazırlanır.

(4) Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları
veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Verilen ilave süre
içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, uzman
yardımcısı unvanını kaybederler ve Bakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara
atanırlar.

(5) Tezin kabul edilmesinden sonra tezin izlenmesi ve tezden faydalanılması maksadıyla
Bakanlıkça bir veri tabanı oluşturularak tezlerin veri tabanına kaydedilmesi sağlanabilir.

Yeterlik sınavı ve değerlendirme
MADDE 26 – (1) Aylıksız izin ile toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç

olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil en az üç yıl çalışmış olan ve uzmanlık tezi kabul edilen
uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

(2) Yeterlik sınavı, Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde yapılır.
(3) Yeterlik sınavı, Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi, ÖSYM’ye, Milli Eğitim Ba-

kanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne veya üniversitelere yaptırılabilir. Sı-
navın Bakanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları Yeterlik Sınav Komisyonunca hazırlanır.

(4) Yeterlik sınavı,
a) Bakanlığın görev alanı,
b) Meslekî konular,
konularında çoktan seçmeli test şeklinde yapılır. Sınav konularının ayrıntıları en az iki

ay önce ilan edilerek uzman yardımcılarına duyurulur. Sınavda yüz tam puan üzerinden en az
yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
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(5) Yeterlik sınavı sonucunda başarılı olanlar, en yüksek puandan başlanmak suretiyle
başarı puanına göre sıralanarak bu hususta hazırlanan isim listesi Personel ve Eğitim Dairesi
Başkanlığına gönderilir.

(6) Yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde ge-
çerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı
verilir. Sınavda ikinci defa başarısız olan veya geçerli bir mazereti olmaksızın ikinci sınav hakkını
kullanmayan uzman yardımcısı, Bakanlıkta durumuna uygun memur unvanlı kadroya atanır.

Uzmanlığa atanma
MADDE 27 – (1) Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;
a) Yeterlik sınavında başarılı olması,
b) Son iki yıl içerisinde YDS’den asgari (C) seviyesinde veya uluslararası geçerliliği

bulunan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen
sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin bir belgenin yeterlik sınav tarihinden itibaren en
geç iki yıl içerisinde ibraz edilmesi,

şartları aranır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyan uzman yardımcısı, sınav sonuçlarının ila-

nından itibaren münhal kadro durumuna göre uzman olarak atanır.
Uzman olma hakkını kaybetme
MADDE 28 – (1) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazır-

ladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya
sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyen-
ler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Bakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı
kadrolara atanırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev, Sorumluluk ve Eğitimleri

Uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları
MADDE 29 – (1) Uzman yardımcıları;
a) Görevlendirildikleri birimin günlük, kısa ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmakla,
b) Uzmanlarca yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli ön hazır-

lıklar ile gerektiğinde tek başına araştırma, inceleme ve diğer çalışmaları yapmakla,
c) Mesleki bilgilerinin geliştirilmesinde yararlı olacak yayınları takip etmekle,
ç) Uzmanlar ile birlikte kurum içi ve dışı toplantılar ile inceleme, izleme ve eğitim

programlarına katılmakla,
d) Amirleri veya uzmanlar tarafından verilecek benzeri görevleri yerine getirmekle,
sorumludurlar.
Uzmanların görev ve sorumlulukları
MADDE 30 – (1) Uzmanlar;
a) Mevzuatla Bakanlığa verilmiş olan görevleri yürütmek ve Bakanlık tarafından yü-

rütülen çalışmaların gerektirdiği uzmanlık hizmetlerini yapmakla,
b) Bakanlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemeler yapmak, proje üretmek

ve geliştirmekle,
c) Mesleki mevzuat değişikliklerini takip etmek, mevzuatın geliştirilmesi ile ilgili ça-

lışmalar yapmak ve mevzuatın uygulamada aksayan yönlerine ilişkin görüş ve önerilerini bil-
dirmekle,

ç) Yurt içi ve yurt dışı toplantıları ve çalışmaları takip etmek, gerekli görülen hallerde,
mevzuata ilişkin taslakların hazırlanmasına, görüşülmesine katkıda bulunmak ve Bakanlık içi
ya da kurumlar arası toplantı ve çalışmalara katılmakla,
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d) Mesleki konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmeleri ve yayınları izlemek,
gerekli dokümanları toplamak ve bu konularda gerekli görülen çalışmaları ve incelemeleri yap-
makla,

e) Uzman yardımcılarının bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine yardımcı olmakla,
f) Verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmakla,
görevli ve sorumludurlar.
Uzman ve uzman yardımcılarının eğitimleri
MADDE 31 – (1) Bakanlık, uzman ve uzman yardımcıları için uygun bulacağı zaman-

larda ilgili birim amirlerinin teklifi üzerine veya doğrudan hizmet içi eğitim programları dü-
zenleyebilir.

(2) Uzman ve uzman yardımcıları Bakanlıkça uygun görülen kurum dışı kurs ve serti-
fika programı niteliğindeki eğitimlerden yararlandırılabilirler.

Yurt dışı eğitim
MADDE 32 – (1) Uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 21/1/1974 tarihli

ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt
Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yurt dışına gön-
derilebilirler.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin
Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

Uzmanlığa yeniden atanma
MADDE 34 – (1) Uzmanlık unvanını kazandıktan sonra, uzmanlıktan çeşitli sebeplerle

ayrılıp uzmanlığa yeniden atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak ve gereken şartları kaybet-
memiş olmak kaydıyla durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilirler.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 35 – (1) 16/10/2009 tarihli ve 27378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Ulaştırma ve Haberleşme Uzman ve Uzman Yardımcılarının Sınav, Atama, Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik ile 22/4/2007 tarihli ve 26501 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Denizcilik Müsteşarlığı Denizcilik Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ve Denizcilik Uz-
manlığı Yeterlik Sınavı ile Denizcilik Uzmanlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yö-
netmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut uzman ve uzman yardımcıları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde uzman ve uzman yar-

dımcısı olarak görevde bulunanların kazanılmış hakları saklıdır.
(2) 2/11/2011 tarihinde, Bakanlıkta görev yapmakta olan uzman yardımcılarının tezleri,

yeterlik sınavları ve uzmanlığa atanmaları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki Yö-
netmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanı yürütür.
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Süleyman Şah Üniversitesinden:

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ BALKAN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/12/2011 tarihli ve 28143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman
Şah Üniversitesi Balkan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 12 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Rektörün önerisi
ve Mütevelli Heyetinin onayı ile Üniversite öğretim üyeleri ve sektör temsilcileri arasından is-
tekleri halinde görevlendirilenler olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Danışma Kurulu,
Müdürün başkanlığında, yılda en az iki kere toplanır. Müdür gerekli gördüğünde Danışma Ku-
rulunu toplantıya çağırabilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar ve Merkezin amaçlarının
gerçekleştirilmesi konusunda tavsiye niteliğinde kararlar alır.”

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

—— • ——
Süleyman Şah Üniversitesinden:

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ EKONOMİK ETÜDLER UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/12/2011 tarihli ve 28143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman
Şah Üniversitesi Ekonomik Etüdler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 12 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Rektörün
önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile Üniversite öğretim üyeleri ve sektör temsilcileri ara-
sından istekleri halinde görevlendirilenler olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Merkez Da-
nışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, yılda en az iki kere toplanır. Müdür gerekli gördüğünde
Merkez Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir.

(2) Merkez Danışma Kurulu, Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar ve Merkezin amaç-
larının gerçekleştirilmesi konusunda tavsiye niteliğinde kararlar alır.”

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

15/12/2011 28143

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

15/12/2011 28143
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Süleyman Şah Üniversitesinden:
SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/9/2011 tarihli ve 28051 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman
Şah Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları her türlü ders, uygulama, laboratuvar
çalışmaları ve bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve
diğer akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdür.

(2) Teorik derslere %70, laboratuvar ve atölye gibi uygulamalı derslere %80 oranında
devam etmek zorunludur.

(3) Öğrencilerin derse devam durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve her
hafta öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilan edilir. Bir dersin devam yükümlülüğünü yerine ge-
tirmeyen öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır ve o dersin dönem sonu ve bütünleme sınavla-
rına alınmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) Her bir ders için hazırlanan ders tanıtım formu, ilgili öğretim ele-

manı tarafından, derslerin başlamasını takip eden ilk hafta içinde öğrencilere duyurulur. Öğrenci
ile öğretim elemanı arasında bir anlaşma niteliğinde olan ders tanıtım formu; dersin bütün amaç
ve planlarını, öğretim metotlarını, kullanılacak kaynaklar ve ders kitaplarını, derse devam,
ödevler ve sınavlar hakkında detaylı bilgileri ve bunların yarıyıl sonu başarı notuna olan etki
ve ağırlıklarını içerir.

(2) Proje ve laboratuvar dersleri gibi niteliği gereği sınav gerektirmeyen dersler ile Se-
natoca uygun görülen dersler dışında tüm dersler için en az bir ara sınav ve bir tane de yarıyıl
sonu veya bütünleme sınavı yapılır. Sınavlar, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında
yapılır.

(3) Ara sınavlara giremeyen veya ölçme-değerlendirme çalışmasına katılamayan öğ-
renci, mazeretini bildiren bir dilekçeyi sınav tarihini izleyen üç iş günü içinde ilgili dekanlığa
iletir. Mazeretin ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi halinde, ara sınav için mazeret
sınavı yapılır.

(4) Yarıyıl sonu sınavına girme hakkı kazanıp da mazereti nedeniyle sınava giremeyen
öğrenciler için bütünleme sınavı açılır. Bütünleme sınavının haricinde bu öğrenciler için ayrıca
yarıyıl sonu mazeret sınavı yapılmaz.

(5) Bütünleme sınavı, yarıyıl sonu sınavına girme hakkı kazanıp da sınava girmeyen
ya da girdiği halde başarılı olamayan öğrenciler için açılan bir sınavdır. Not ortalaması ne
olursa olsun, yarıyıl sonu notu FF veya U olan öğrencilere ilgili dersin bütünleme sınavına gir-
me hakkı verilir. Başarı notunun hesaplanmasında bütünleme sınavında alınan son not geçer-
lidir. Bu sınava girmeyen öğrencinin mazereti kabul edilmez.

(6) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde, ilgili de-
kanlığa/müdürlüğe dilekçe ile başvurarak sınav evrakının tekrar incelenmesini isteyebilir. De-
kan/müdür, sınav sonuçlarını tekrar değerlendirmek üzere ilgili öğretim elemanını veya ilgili
bölüm başkanını üç iş günü içinde görevlendirir. Yapılacak değerlendirme neticesinde, öğren-
cinin yarıyıl sonu başarı notunda değişiklik söz konusu ise, yeni başarı notunun en geç sonraki
yarıyılın ders kayıtları başlamadan önce, ilgili yönetim kurulu kararıyla birlikte Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına bildirilmiş olması gerekir.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “F” ibaresi “FF” olarak değiştirilmiş
ve aynı fıkraya aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

“(1) Yarıyıl sonunda öğrencilerin derslerdeki başarı durumları, ders tanıtım formundaki
değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak sınıfın başarı düzeyine göre belirlenir. Bağıl değer-
lendirme olarak adlandırılan bu değerlendirme, dersi veren öğretim elemanı tarafından, notların
istatistiksel dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak yapılır. Bu değerlendirme
sonunda her öğrenciye ilgili öğretim elemanı tarafından başarı derecesini belirten harf notu ve-
rilir. En düşük geçer not DD’dir. FF notu; dersten başarısız olan, NA notu; dersten devamsızlık
sebebiyle başarısız olan öğrenciler için takdir olunur. Not ortalamasına etki eden harf notları
ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

Harf Notu Katsayı
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
DC 1.50
DD 1.00
FF 0.00
NA 0.00”
“ç) M notu; Senatoca belirlenen derslerden ilgili bölümce uygulanan muafiyet sınavı

sonucunda başarılı olan öğrencilere verilir. M notu ortalamaya katılmaz.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklen-

miştir.
“(4) Staj hariç, öğretim programındaki derslerden NA notu bulunmayan, en fazla iki

dersi FF olan veya başarısız dersi bulunmadığı halde GNO’ları 2.00’ın altında kalan öğrenci-
lerden, en çok iki dersten ek sınava girerek mezuniyet koşulunu sağlayabilecek olanlara ek sı-
nav hakkı verilir. Ek sınavlar, sınav hakkının kazanıldığı yarıyılın sonundan bir sonraki döne-
min başlangıcına kadar sadece FF, DD, DC notu alınmış derslerden verilir. Bir öğrenci mezu-
niyet koşulunu sağlamak için öğrenimi boyunca bir defa ek sınav hakkı kullanabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürü-
tülür.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Şah Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

11/9/2011 28051
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Süleyman Şah Üniversitesinden:
SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK TRAVMA UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/12/2011 tarihli ve 28143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman
Şah Üniversitesi Psikolojik Travma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 12 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Rektörün önerisi
ve Mütevelli Heyetinin onayı ile Üniversite öğretim üyeleri ve sektör temsilcileri arasından is-
tekleri halinde görevlendirilenler olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Danışma Kurulu,
Müdürün başkanlığında, yılda en az iki kere toplanır. Müdür gerekli gördüğünde Danışma Ku-
rulunu toplantıya çağırabilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar ve Merkezin amaçlarının
gerçekleştirilmesi konusunda tavsiye niteliğinde kararlar alır.”

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

—— • ——
TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:
ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN
KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ

VE DENETİMİ: 2013/6)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/27)

MADDE 1 – 30/12/2012 tarihli ve 28513 sayılı 2 nci mükerrer Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat De-
netimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/6)’nin Ek-2 İthali Yasak Kimyasallar liste-
sinde yer alan aşağıdaki satır yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

15/12/2011 28143

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

30/12/2012 28513 (2. mükerrer)
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Maliye Bakanlığından:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 425)

1. Giriş
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 140 ıncı maddesi ile ilgili açıkla-

malar işbu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.
2. Kanuni Dayanak
Vergi Usul Kanununun 134 üncü maddesinde vergi incelemesinden maksadın, ödenmesi

gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olduğu hüküm altına
alınmış ve mezkûr Kanunun müteakip maddelerinde vergi incelemesine müteallik hükümlere
yer verilmiştir. Bunlardan “incelemede uyulacak esaslar” başlıklı 140 ıncı maddenin 5 numaralı
bendinde vergi incelemesi yapanların vergi kanunları ile ilgili kararname, tüzük, yönetmelik,
genel tebliğ ve sirkülere aykırı vergi inceleme raporu düzenleyemeyecekleri, ancak, bu düzen-
lemelerin vergi kanunlarına aykırı olduğu kanaatine varırlarsa bu hususu bağlı oldukları bi-
rimler aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığına düzenleyecekleri bir rapor ile bildirecekleri hüküm
altına alınmıştır.

Diğer taraftan, mezkûr maddenin ikinci fıkrasında “Vergi Müfettişleri ile Vergi Müfettiş
Yardımcıları tarafından düzenlenen vergi inceleme raporları, işleme konulmak üzere ilgili vergi
dairesine tevdi edilmeden önce, meslekte on yılını tamamlamış en az üç Vergi Müfettişinden
oluşturulacak rapor değerlendirme komisyonları tarafından vergi kanunları ile bunlara ilişkin
kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu yönünden değer-
lendirilir. İncelemeyi yapanla komisyon arasında uyuşmazlık oluşması halinde uyuşmazlığa
konu vergi inceleme raporları üst değerlendirme mercii olarak, Maliye Bakanlığınca belirlenen
tutarları aşan tarhiyat önerisi içeren vergi inceleme raporları ise doğrudan, Vergi Denetim Ku-
rulu Başkanlığı bünyesinde bir Başkan Yardımcısının başkanlığında dört grup başkanından
oluşan beş kişilik merkezi rapor değerlendirme komisyonu tarafından vergi kanunları ile bun-
lara ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu yö-
nünden değerlendirilir. İncelemeyi yapanlar, bu komisyon tarafından yapılacak değerlendir-
meye uygun olarak düzenleyecekleri vergi inceleme raporlarını işleme konulmak üzere bağlı
oldukları birime tevdi ederler.” hükmü, dördüncü fıkrasında ise “Merkezi Rapor Değerlendirme
Komisyonu ile diğer rapor değerlendirme komisyonları yaptıkları değerlendirme sırasında, ve-
rilmiş bir özelgenin 369 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında olduğu kanaatine varmaları
halinde, söz konusu özelge, Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonundan üç üye ile 413 üncü
maddeye göre oluşturulan komisyondan iki üyenin katılımıyla oluşturulacak beş kişilik bir ko-
misyon tarafından değerlendirilir. Bu komisyonca verilen kararlar, ilgili rapor değerlendirme
komisyonu ile incelemeye yetkili olanı bağlar.” hükmü yer almaktadır.

3. Değerlendirme ve Sonuç
Yukarıda yer verilen hükümlerden de anlaşılacağı üzere, vergi incelemesi yapmaya yet-

kili olanlar inceleme neticesinde tanzim edecekleri raporlarda vergi kanunlarıyla ilgili karar-
name, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülere aykırı hususlara yer veremeyecekler, dola-
yısıyla da bu düzenlemelere aykırı olarak tarhiyat öneremeyeceklerdir. Ancak, bu raporların
intikal ettirildiği Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu ile diğer rapor değerlendirme ko-
misyonları, raporları değerlendirirken yukarıda zikredilen mevzuata ilave olarak Gelir İdaresi
Başkanlığınca verilmiş olan özelgelere uygunluk kıstasını da tatbik edeceklerdir.
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Rapor değerlendirme komisyonları raporları özelgelere uygunluk yönünden değerlen-
dirirken eleştiri konusu yapılan hususla ilgili olan ve Gelir İdaresi Başkanlığınca verilmiş özel-
geleri dikkate alacak ve varsa adına rapor düzenlenen mükellefe verilmiş özelge ile sınırlı kal-
mayacaktır. Raporda, özelgede yer alan görüş aksine bir tenkit varsa rapor olumsuz değerlen-
dirmeye konu edilecek ve 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ra-
por Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yö-
netmelik’in ilgili hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Olumsuz değerlendirmenin yapılabil-
mesi için özelgede yer alan görüşün tam olarak raporda tenkid edilen konuyla ilgili olması
diğer bir ifadeyle verilen izahatın aynı durumda olan tüm mükellefler bakımından uygulanabilir
olması gereklidir. Ayrıca, rapor değerlendirme komisyonunun dikkate alacağı özelgenin ilgili
konuda Gelir İdaresi Başkanlığınca verilmiş en güncel özelge olması gerektiği tabiidir.

Diğer taraftan rapor değerlendirme komisyonlarının bir özelgenin 369 uncu maddenin
birinci fıkrası kapsamında olduğu kanaatine varmaları hâlinde özelgenin değerlendirilmesi
amacıyla 140 ıncı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan komisyon teşkil edilecek ve değer-
lendirme neticesinde verilen karar ilgili rapor değerlendirme komisyonu ile incelemeye yetkili
olanı bağlayacaktır.

Tebliğ olunur.
—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)’ndan:
RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN

YAPILACAK RÜZGAR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA
DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/01)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 10/7/2012 tarihli ve 28349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rüzgar
ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar ve Güneş Ölçümleri Uy-
gulamalarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/01)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve
(ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Başvurular, firma yetkilisi veya yetkilendirilen firma temsilcileri tarafından EK-A
başvuru formu ile başvuru merkezine yapılır.”

“ç) Başvuru ücreti, MGM Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu tarafından 2012
yılı için 3.000.-TL (üçbin TL) olarak belirlenmiştir. Bu ücret, MGM Döner Sermaye İşletmesi
Yönetim Kurulu tarafından her yıl yeniden belirlenerek MGM resmi internet sitesinde duyu-
rulur. Herhangi bir sebeple aynı ölçüm istasyonuna birden fazla görevlendirme yapılması du-
rumunda, başvuru ücretinin %30’u hizmet bedeli olarak firma tarafından Döner Sermaye İş-
letmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır. Başvurusu kabul edilen ölçüm istasyonu için yatırılan
başvuru ücreti geri ödenmez.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin sekiz, dokuz ve onuncu fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki onbir ve onikinci fıkralar eklenmiştir.

“(8) Rüzgar dataları için; eksik veri tamamlamada kullanılacak referans meteoroloji is-
tasyonu, MGM’nin meteoroloji istasyonları arasından alanı en iyi temsil eden, ölçüm yapılan
sahaya yakın bir veya birkaç istasyon olarak seçilebilir. Ayrıca aynı ölçüm sahasında aynı firma
tarafından kurulan ve MGM tarafından kabulü yapılmış birden fazla istasyon olması durumun-
da bu istasyonların verileri birbirlerinin veri kayıplarını tamamlamak için de kullanılabilir. Baş-
vuru sahibi tarafından kurulan rüzgar ölçüm istasyonunda ana ölçüm seviyelerindeki (30 m
yüksekliğinde ve direğin en üst seviyesinde) rüzgar hız ve yön ölçerlerdeki veri kaybı, aynı is-
tasyonda ara seviyelerde de ölçüm yapılıyorsa bu ölçerlerin verilerini kullanarak yapılacak he-
saplamalarla tamamlanabilir. Veri tamamlama işlemi, varsa aynı sahada kurulu bulunan başka
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bir firmaya ait ve MGM tarafından kabul işlemleri yapılmış bir ölçüm istasyonunun verisi kul-
lanılarak da yapılabilir. Ancak bu işlemin yapılması için söz konusu ölçüm istasyonunun sahi-
binden bu verilerin kullanılması konusunda yazılı olarak izin alınması ve verinin bizzat bu öl-
çüm istasyonu sahibinden temin edilmesi şarttır.

(9) Güneş dataları için; eksik veri tamamlamada kullanılacak referans meteoroloji is-
tasyonu, MGM’nin meteoroloji istasyonları arasından ölçüm noktası ile aynı enlem kuşağına
yakın bir veya birkaç istasyon olarak seçilebilir. Ayrıca aynı ölçüm sahasında aynı firma tara-
fından kurulan ve MGM tarafından kabul işlemleri yapılmış birden fazla ölçüm istasyonu ol-
ması durumunda bu istasyonların verileri birbirlerinin veri kayıplarını tamamlamak için de kul-
lanılabilir. Veri tamamlama işlemi, varsa aynı sahada kurulu bulunan başka bir firmaya ait ve
MGM tarafından kabul işlemleri yapılmış bir ölçüm istasyonunun verisi kullanılarak da yapı-
labilir. Ancak bu işlemin yapılması için söz konusu ölçüm istasyonunun sahibinden bu verilerin
kullanılması konusunda yazılı olarak izin alınması ve verinin bizzat bu ölçüm istasyonu sahi-
binden temin edilmesi şarttır.

(10) MGM’ye yapılacak müracaat esnasında en fazla % 20 eksiği tamamlanan veriler
ile en fazla altı ayı tamamlanan güneş verileri, CD veya DVD ortamında MGM’ye sunulur.”

“(11) Rüzgar ölçüm sonuç raporu için, en fazla % 20 veri kaybı şartları çerçevesinde,
en az bir yıllık ölçüm verisi seti sunulur.

(12) Güneş ölçüm sonuç raporu için en az altı ayı yerinde ölçüm yapmak şartıyla en az
bir yıllık veri seti sunulur. Yerinde yapılan en az altı aylık ölçümlerin bir yıla tamamlanması
için; MGM’nin meteoroloji istasyonlarından aynı enlem kuşağına yakın bir veya birkaç istas-
yonun on dakikalık, saatlik veya günlük verisi kullanılabilir. Ayrıca MGM tarafından kabul iş-
lemleri yapılmış olmak şartıyla, aynı ölçüm sahasında aynı firma tarafından kurulan veya varsa
aynı sahada kurulu bulunan başka bir firmaya ait ölçüm istasyonu verilerinin, söz konusu ölçüm
istasyonunun sahibinden bu verilerin kullanılması konusunda yazılı olarak izin alınması ve ve-
rinin bizzat bu ölçüm istasyonu sahibinden temin edilmesi kaydıyla, bir yıllık veri tamamlama
işleminde kullanılması mümkündür.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (ç) ve (e) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ölçüm süresi içerisinde,  işletme ve/veya bakım veya sair nedenlerle veri kaybı % 20’den
daha fazla olamaz.  % 20 veri kaybı, ana ölçüm seviyelerindeki her bir rüzgar hız ve yön ölçer
verileri ile hava sıcaklığı ve hava basıncı ölçer verileri için ayrı ayrı uygulanır. Veri kaybının
% 20’ye kadar olduğu durumlarda kayıp veriler, mevcut veriler veya faaliyet alanını temsil
edebilecek en yakın meteoroloji istasyonu verilerinden faydalanılarak, istatistiksel veri tamam-
lama yöntemleri kullanılarak elde edilir. İstatistiksel olarak elde edilen veriler, yanındaki boş
sütuna yıldız atılarak işaretlenir.”

“ç) Veri kaybı, ölçüm periyodunda ana ölçüm seviyelerindeki rüzgar hız ve yön ölçer
verileri ile hava sıcaklığı ve hava basıncı ölçer verilerinde % 20’den daha fazla ise bu durum
ölçüm sonuç raporunda belirtilir. % 20 veri kaybı, ölçüm periyodu boyunca kaydedilmesi ge-
reken on dakikalık verilerin toplam kayıt sayısının % 20’si olarak kabul edilir.”

“e) MGM’ye yapılacak müracaat esnasında en fazla % 20 eksiği tamamlanan veriler,
EK-E’de belirtilen formatta CD veya DVD ortamında sunulur. MGM,  ölçüm başlama ve bitiş
tarihleri arasında en fazla % 20’si tamamlanmış veriyi de içeren veri setini,  EK-2 Rüzgar Öl-
çüm Sonuç Raporunda onaylar. Rüzgar ölçüm sonuç raporunda direğin en üst seviyesindeki
ölçüm sonuçları kullanılır. Rüzgar ölçüm sonuç raporunda, yıllık ortalama rüzgar hızı, hakim
rüzgar yönü ile yönlere göre esme sayısı (frekans) ve güç bilgileri belirtilir. Rüzgar hız, yön ve
güç hesaplamaları on dakikalık veriler kullanılarak yapılır.”
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MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentleri aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ölçüm süresi içerisinde,  işletme ve/veya bakım veya sair nedenlerle veri kaybı % 20’den
daha fazla olamaz. % 20 veri kaybı yatay yüzeye gelen yıllık toplam global güneş ışınımı, gü-
neşlenme süresi ve hava sıcaklığı ölçümlerinin her birisi için ayrı ayrı uygulanır. Veri kaybının
% 20’ye kadar olduğu durumlarda kayıp veriler, mevcut veriler veya faaliyet alanını temsil
edebilecek en yakın bir veya birkaç meteoroloji istasyonu verilerinden faydalanılarak, istatis-
tiksel veri tamamlama yöntemleri kullanılarak elde edilir. İstatistiksel olarak elde edilen veriler,
yanındaki boş sütuna yıldız atılarak işaretlenir.”

“e) MGM’ye yapılacak müracaat esnasında, en az altı ay yerinde ölçüm yapmış olmak
şartıyla en fazla % 20 eksiği tamamlanmış veri ve bir yıla tamamlanmış veri seti CD veya DVD
ortamında sunulur. MGM,  ölçüm başlama ve bitiş tarihleri arasında en fazla % 20’si tamam-
lanmış veriyi de içeren veri setini, toplam güneş ışınımı için ölçülen ve tamamlanan veri so-
nuçlarını ayrı ayrı belirtmek suretiyle, EK-4 Güneş Ölçüm Sonuç Raporunda onaylar.  Güneş
ölçüm sonuç raporunda; global güneş ışınımı yıllık toplam (kWh/m²), güneşlenme süresi yıllık
toplam saat (h), hava sıcaklığı yıllık ortalama (°C) olarak belirtilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan; EK-A Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu
İçin Başvuru Formu,  EK-B Ölçüm İstasyonu Ölçüm Sonuç Raporu Başvuru Formu ve EK-F
Rüzgar/Güneş Verisi-Veri Tamamlama Bilgi Formu ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan EK-C Rüzgar Ölçüm İstasyonu Kontrol İş-
lemlerinin (A) fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Direk ve kolların dikey ve yatay konumları ile dengesini kaybetmemesi için direk,
farklı yüksekliklerden yeterli sayıda gergi telleri ile zemine sabitlenir. Gergi telleri paslanmaz
malzemeden imal edilmiş halat olmalı ve kışın oluşabilecek buz yüküne ve gergiye dayanma-
lıdır. Gergi telleri, zeminin özelliğine göre beton ankraj, kimyasal çelik dübel gibi yöntemlerle
sabitlenir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan EK-D Güneş Ölçüm İstasyonu Kontrol İş-
lemlerinin (Ç) fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Güneşlenme süresi ölçer kurulumu, cihaz üreticisinin tavsiyeleri ve cihaz özelliği
dikkate alınarak yön ve yatay düzlem ayarı yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan EK-G Rüzgar ve Güneş Ölçüm İstasyonu
Kurulum Raporu Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususların (A) fıkrasının başlığı ve (9) nu-
maralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“A) Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu İçin Başvuru Formu:”
“9) Başvuru yapan kişinin başvuru sahibi firma adına yetkili olduğunu gösteren belge,”
“10) Başvuru sahibi firmanın yetkilisi veya vekili tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş,”
MADDE 9 – Aynı Tebliğe ekte yer alan EK-H Rüzgar ve Güneş Ölçüm İstasyonu Ham

Veri Teslim Formu ile EK-I Rüzgar ve Güneş Ölçüm Sonuç Raporu Hazırlanmasında Dikkat
Edilecek Hususlar eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) ben-

dinde geçen “en az otuz (30) gün önce” ibaresi 2013 yılı için “en az on (10) gün önce” olarak
uygulanır.”

MADDE 11 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu

Bakan yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

10/7/2012 28349
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27/3/2013 

ortasayfa 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

27 Mart 2013 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 28600 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 43. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2012/917 

Karar No : 2013/14 

Mahkememizin 17/01/2013 tarih, 2012/917 Esas, 2013/14 Karar sayılı kararı ile Elde 

veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Türk Ceza 

Kanunun 142/2-b, 62, 63 maddeleri uyarınca 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, Türk 

Ceza Kanunun 53/1-a-b-c-d-e maddelerinde yazılı hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına, 

şartla tahliye olduğu taktirde alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri yönünden 

hak yoksunluğu tedbirinin uygulanmasına yer olmadığına dair karar verilen Benali Mohammad ve 

Ayşe oğlu, 1968 Filistin doğumlu, Filistin Uyruklu olan BENALİ MUSTAFA MOHAMMED'in 

bildirdiği adresinin yetersiz oluşu nedeniyle bulunamadığı gibi tüm aramalara rağmen de 

ulaşılamadığı anlaşılmakla; 

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 

GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline, İlan 

olunur. 2019 

—— • —— 
İstanbul 45. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2012/708 

Karar No : 2012/1177 

Sahte Parayı Bilerek Kabul Etme suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar 

numarası yazılı 19/12/2012 tarihli ilamı ile yüklenen suçun Sulh Ceza Mahkemesinin görev 

alanında kaldığı anlaşıldığından CMK. 3/1, 4/1 ve 5/1. maddeleri gereğince mahkememizin 

görevsizliğine, sanığın TCK. 197/3, 53/1. Maddeleri gereğince yargılanması için dosyanın yetkili 

ve görevli İstanbul Sulh Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilen Akmurat ve Tazegül 

oğlu, 03/06/1990 doğumlu, Türkmenistan nüfusuna kayıtlı SOLTAN GARAYEV tüm aramalara 

rağmen bulunamamış ve görevsizlik kararı tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 30. maddeleri gereğince hüküm özetinin 

RESMİ GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

karar verilmiş olup, 

İlan olunur. 2020 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 
Atakum Belediye Başkanlığından: 

1 - Atakum Belediyesi sınırları içerisinde, Tapuda Atakum İlçesi, Alanlı Mahallesi 
21H2C Pafta, 180 Ada, 4 nolu parselin üzerindeki yapı ile birlikte 3.390,57m² yüzölçümlü 
taşınmaz, Emsal: 1,50, Taks: 0,30 olan ve KENTSEL İŞ MERKEZİ alanı kullanımındaki 
(Bağımsız Bölüm No: 1 Pay/Payda 30/1000, Bağımsız Bölüm No: 2 Pay/Payda 15/1000, 
Bağımsız Bölüm No: 6 Pay/payda 15/1000, Bağımsız Bölüm No: 7 Pay/Payda 20/1000, Bağımsız 
Bölüm No: 11 Pay/Payda 815/1000) 895/1000 (3.034,56m²) alanlı, Mülkiyeti Belediyemize ait bağımsız 
bölümlerin muhammen bedeli 4.480.000,00- (DÖRTMİLYONDÖRTYÜZSEKSENBİN) TL. ve geçici 
teminatı 134.400,00-(YÜZOTUZDÖRTBİNDÖRTYÜZ)TL. olup, satışı yapılacaktır. 

Satışı yapılacak olan 21H2C Pafta, 180 Ada, 4 nolu parsel ve üzerindeki yapı da 105/1000 
(356,01m²) hissesi bulunan bağımsız bölüm sahiplerinden satış yetkisi ile ilgili muvafakatname ve 
vekâletname alınmıştır. 

2 - İhale, Kapalı Teklif artırma usulü ile 09.04.2013 Salı günü saat:14.00 de Atakum 
Belediyesi Encümen Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır. 

Yapılan ihaleden sonuç alınamaması veya ihaleye katılımın olmaması halinde aynı 
şartlarla ihale komisyonunca uygun görülmesi durumunda 24.04.2013 Çarşamba günü saat 
14.00’de Pazarlık yöntemi uygulanacak olup, talipli olmaması veya sonuç alınamaması halinde 
ihale iptal edilecektir. 

3 - İhaleye katılmak isteyenler 09.04.2013 Salı günü en geç saat 14.00’e kadar kapalı zarf 
teklif mektuplarına teklif mektubundan başka geçici teminat makbuzu veya mektubu ile 
şartnamede istenilen belgeleri Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri zorunludur. 

4 - Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
5 - İhaleye ait şartname dosyasını 300,00TL. ücret karşılığında Emlak ve İstimlâk 

Müdürlüğünden temin edilebilinir. 2564/1-1 
—— • —— 

5000 KG TRİMETİLFENİLAMONYUM KLORÜR SATIN ALINACAKTIR 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:  

Bolvadin’de Kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası 
İşletme Müdürlüğü ihtiyacı için 5000 Kg. Trimetilfenilamonyum Klorür kapalı zarfla teklif alma 
yolu ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi Afyonkarahisar İli Bolvadin İlçesindeki T.M.O. A.A.F. İşletme Müdürlüğünden, 
50,-TL karşılığında temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 
IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 hesaba yatırılıp dekontunun (0 272 612 56 67) nolu 
numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 
0272 612 6662 / 9353 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamelerde 
belirtilmiştir. İhale tarihi 10 Nisan 2013 Çarşamba günü saat 14.30 olup, istekliler belirtilen saat’e 
kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını A.A.F. İşletme Müdürlüğüne vermeleri 
gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  
Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 
 2417/1-1 

—— • —— 
2. EL GİYSİ TOPLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1 - Kurumumuz ihtiyacı olan “2. el giysi toplama hizmeti” kapalı zarfla teklif alınmak 

suretiyle satın alınacaktır.  
2 - Firmalar, projelerinde belirttikleri toplam yatırım tutarının en az %3’ü nispetindeki 

geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 
3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul” adresindeki 
İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
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4 - Firmalar; ihale zarflarını en geç 19 NİSAN 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 1 Nolu “İhale İdari ve Teknik Belgeleri” zarf aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz 

Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 2571/1-1 

—— • —— 
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA 

TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 15,00 TL ile en çok 75.000,00 TL arasında değişen; 

08.04.2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,50 TL ile en 

çok 7.500,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen yeniden ihraç amaçlı olarak satışa sunulan 

paket ve dökme siyah çay, plastik tank, muhtelif araç aksamı, muhtelif fermuar başlığı, muhtelif 

araba iç lastiği, hoparlör, Compact termik magnetik şalter, adi çakmak, elektronik terazi, kumaş, 

otomıobil motoru, amartisörü, şanzumanı, boş tüp, kapşonlu yağmurluk, muhtelif marka av tüfeği 

ile aksam ve parçaları, av tüfeği fişeği, cep telefonu bataryası, hurda bakır ve metal, suni deri ve 

toz şeker cinsi 46 grup eşya; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki 

Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 09.04.2013 tarihinde 

saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı 

bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile (0) (326) (285 60 

44) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgah 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 şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 

Cilvegözü İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüklerinden alınabilir. 

İlan olunur. 2500/1-1 

—— • —— 
Standard advertisement for local publication 

Contract title: Construction of Quality Improvement and Certification Centre and 

Processing and Packaging Plant for Apiculture Products in Ordu 

Publication reference: EuropeAid/134259/M/WKS/TR 

Ministry of Science, Industry and Technology - DG for EU and Foreign Affairs - 

Regional Competitiveness Programme Coordination and Implementation Directorate 

(MoSIT/RCP-CID) intends to award a work contract for construction of Administrative Building 

(1762 m2 area), Processing Building (2850 m2 area) and Comb Foundation Building (314 m2 area) 

based on the FIDIC Conditions of Contract for Construction (Red Book - First Edition 1999)   in 

Ordu with financial assistance from the Multi-annual operational programme "Regional 

Competitiveness" for Community assistance from the Instrument of Pre-Accession Assistance 

(IPA) for the Regional Development Component in Turkey. The tender dossier is available on the 

EuropeAid and MoSIT/RCP-CID websites: 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome  

http://ipa.sanayi.gov.tr 

The deadline for submission of tenders is 25.06.2013 at 12:00 noon (Local Time- 

Turkey). Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the 

EuropeAid and MoSIT/RCP-CID websites: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?do=publi.welcome and http://ipa.sanayi.gov.tr 2527/1-1 
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MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 

Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan aşağıda müfredatı kayıtlı 

muhtelif hurda malzemeler kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihlerde 

satışa arz edilmiştir. 

Muhtelif iş makinesi ve muhtelif araç parçaları, traktör ve traktör kepçe, karkas vasfında 

dış lastik, elektrik elektronik malzeme, muhtelif alüminyum, diesel ve benzinli motor, paslanmaz, 

tezgah, bilgisayar ve fotokopi makinesi parçaları, elektrik motoru, tır yer dorsesi, no: 705 su 

layteri, no:1 yakıt dubası, basınçlı kap, d.çelikli ahşap, dogalgaz bağlantı parçaları, tuğla, 

alüminyum folyalı plastik kabuk, sondaj borusu, teressubat nitelikli malzeme, muhtelif malzeme, 

konteynır, ayıklanması ekonomik olmayan karışık vaziyette muhtelif cins topraklı malzeme, 

muhtelif demir çelik hurdası, pirinç, bakır, kurşun, ömrünü tamamlamış lastik, taş kırma 

makinesi, su arıtma cihazı, bandaj teker mili, doğalgaz borusu, kağıt v.b. hurdaları. 

 

 İHALE TARİHİ İHALE SAATİ       İHALE YERİ  

 09 NİSAN 2013 14.00 MERKEZ/ANKARA 

 16 NİSAN 2013 14.00 MERKEZ/ANKARA 

 23 NİSAN 2013 14.00 MERKEZ/ANKARA 

 30 NİSAN 2013 14.00 MERKEZ/ANKARA 

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul 

Bölge Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda 

Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14.00’E 

KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE 

VERİLMİŞ OLACAKTIR. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle 

uygun olacaktır. 

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 03123841065 - 0312 384 03 07-178-216 

ALİAĞA HUR. MD. : 02326251120/128-129-130 

KIRIKKALE HUR. MD. : 03182242898 

SEYMEN HUR. MD. : 02623413797/124-126 2513/1-1 
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ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/34733 

1) İdarenin  

a) Adı : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 

Adresi : Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara 

Telefon ve Faks : Tel (0312)540 1000    Faks (0312)540 16 60 

Elektronik Posta Adresi : tkisatinalma@tki.gov.tr 

2) İhale Konusu Hizmetin;  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Saray Kontrol Müdürlüğünün Şehir içi ve Şehirlerarası 

Dış Görevleri, Bünyesinde bulunan Rödövanslı sahaların 

kontrol, denetleme işlerinde kullanılmak üzere yakıt ve 

sürücüsü İdareye, diğer giderleri yükleniciye ait bir adet 

arazili (çift kabinli arkası kapalı (4x4) Pick-Up) şoförsüz 

araç kiralanması.  

b) Yapılacağı Yer : TKİ Saray Kontrol Müdürlüğü 

  Saray/Tekirdağ 

c) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) takvim 

günü içinde işe başlanacak olup işin süresi (730 

(yediyüzotuz) takvim günüdür. 

3) İhalenin Yapılacağı Yer : T.K.İ. Genel Müdürlüğü Hipodrum Cad. No: 12 

Yenimahalle/Ankara 

4) İhale Tarih ve Saati : 16/04/2013  14:00 

5) İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini: 

a) İhale dokümanı TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Kat: 11 Oda   

No: 1108 Hipodrum Cad. No: 12 Yenimahalle/Ankara adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve 

bedeli karşılığı temin edilir. 

b) TKİ Genel Müdürlüğü Saray Kontrol Müdürlüğü Saray/Tekirdağ adresinde bedelsiz 

olarak görülebilir ve bedeli karşılığı temin edilir. 

c) İhale dokümanı bedeli KDV dâhil 30,-TL’dir. İhaleye katılacak olanların şartname 

satın almaları zorunludur. 

6) Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve 

Arşiv Şefliği zemin kat oda no: DZ-25 Hipodrum Cad. No: 12    06330 Yenimahalle/Ankara 

adresine verilebileceği gibi, iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

7) İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında 

geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden 

az olmamak üzere isteklilerce belirlenir. 

8) Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 

60 takvim günü olmalıdır. 

9) İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; “Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri” hariç 

4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabii değildir. 2528/1-1 
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4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK ÇOK 

SAYIDAKİ POSTA GÖNDERİLERİN ADRESTEN ALINMASI VE TOPLU KABUL 

HİZMETLERİ İLE İADEDEN GELEN VE TOPLUCA TESLİM EDİLECEK 

GÖNDERİLER İÇİN 3 ADET 10 M3 PANEL ARAÇ KİRALAMA İŞİ 

Balıkesir PTT Başmüdürlüğünden: 

3 yıl süre ile şoförlü ve yakıt dahil 3 adet 10 m³ panel araç kiralama işi açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/37232 

1 - İdarenin 

Balıkesir PTT Başmüdürlüğü 

a) Adı ve adresi : Paşaalanı Mah. Yetiş Cad. PTT Lojmanları B Blok 

Zemin Kat/Balıkesir 

b) Telefon ve faks numarası : Telefon: 0-266-246 06 58      Faks: 246 12 83 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : balikesir_malz@ptt.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) niteliği, türü ve miktarı : Çok sayıdaki Posta gönderilerin adresten alınması ve 

toplu kabul hizmetleri ile iadeden gelen ve topluca 

teslim edilecek gönderiler için 3 adet 10 m³ panel 

araç kiralama işi. 

b) Yapılacağı yer : Balıkesir PTT Başmüdürlüğüne bağlı Balıkesir Posta 

Dağıtım Merkez Müdürlüğü 1 adet araç, Balıkesir 

PTT Merkez Müdürlüğü 1 adet araç ve Edremit PTT 

Merkez Müdürlüğü 1 adet araç ile bu Merkezlere ait 

sorumluluk sahalarıdır. 

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 1095 gün (3) yıl 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Balıkesir PTT Başmüdürlüğü Paşaalanı Mah. Yetiş 

Cad. PTT Lojmanları D Blok Zemin Kat/ Balıkesir 

b) Tarihi ve saati : 09/04/2013 Salı saat 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

b) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair ticaret ve/veya sanayi odası 

veya meslek odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son 

başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru 

tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
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c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

ç) Teklif mektubu, 

d) Geçici teminat, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında 

olunmadığına ilişkin taahhütname. 

g) İsteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, 

ğ) İstenilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait 

önerileri ve işlerin listesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

ı) İsteklinin ortak girişim olması halinde (b),(c),(f) ve (h)  da yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye, İdari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı istekliler 

katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. İhale konusu 

hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

7. İhale dokümanı Balıkesir PTT Başmüdürlüğü (İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü) 

Paşaalanı Mah. Yetiş Cad. PTT Lojmanları B Blok Zemin Kat Balıkesir adresinde görülebilir ve 

50,00.- TL. (KDV Dahil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler 09/04/2013 tarihi saat 10.00’e kadar Balıkesir PTT Başmüdürlüğü (İdari ve 

Sosyal İşler Müdürlüğü) Paşaalanı Mah. Yetiş Cad. PTT Lojmanları B Blok Zemin Kat Balıkesir 

adresine verilebileceği gibi, İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarları ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat Mektuplarının süresi teklifin geçerlilik 

süresinden en az 30 gün fazla olmalıdır. 

11. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, İhale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

13. Bu ihale ceza ve yasaklar hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

İhalede Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi 

kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. 

14. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

İlan olunur. 2556/1-1 
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DOĞAL MİNERALLİ SU İŞLETME RUHSAT SAHASI İHALESİ 

Sakarya İl Özel İdaresinden: 

1 - İhale Konusu İşler: 

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin     

1. fıkrasının (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri 

kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Doğal Mineralli Su İşletme Ruhsat sahası, 2886 sayılı 

Kanunun 45. maddesine ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun hükümlerine göre Açık Teklif 

Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

İŞİN ADI: 

Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Dokurcun beldesi, Eski Balık Çiftliği mevkiinde, G25-c1 ve 

G25-c4 paftasında, 400 hektar alana sahip Doğal Mineralli Su İşletme Ruhsat Sahası için yeniden 

30 (Otuz) yıl süreli İşletme Ruhsatı düzenlenmesi işi İhalesi; 

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar: 

 

 KAYNAK 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 

Sağa (Y) 318923 317000 319000 319000 317000 

Yukarı (X) 4499440 4501000 4501000 4499000 4499000 

 

2 - Tahmin Edilen Bedel: 

 

 İlçe Belde Mevkii 

Alan 

(Hektar) 

Kaynak 

Debisi 

(Lt/Sn) 

Muhammen 

Bedel 

Asgari 

Geçici 

Teminat 

İhale 

Tarihi 

İhale Saati 

Trt Saati ile 

A) Akyazı Dokurcun 

Eski 

Balık 

Çiftliği 

400,00 10 
1.500.000,00.-

TL+KDV 

45.000,00.-

TL 
9.4.2013 14:00 

 

3 - İhale Şartname ve Eklerinin: 

a) Alınacağı Yer : Sakarya İl Özel İdaresi, Kararlar Daire Başkanlığı, 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 

b) Hangi Şartlarda Alınacağı : İhaleye girecek olan isteklilerin ihale için hazırlanmış 

şartname ve eklerini 500-TL bedel karşılığında satın 

almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve 

ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde 

yukarıda yazılı adreste görülebilir.  Şartname bedeli, 

Sakarya İl Özel İdaresinin T.C.Ziraat Bankası, 

Adapazarı Şubesi, TR-42 000100001929515986-

5003 numaralı cari hesabına yatırılacaktır. 

4 - İhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Sakarya İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı salonu. 

b) Yapılacağı Tarih/Saat : 09 Nisan 2013 Salı Günü TRT Saati ile Saat 14:00 

c) Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine 

göre Açık Teklif Usulü. 

5 - Tekliflerin: 

a) Verileceği Yer : Sakarya İl Özel İdaresi, Evrak Kayıt Servisi Kapalı 

Zarf 

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati : 09 Nisan 2013 Salı günü TRT saati ile saat 14:00 
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6 - İhaleye Katılma Belgeleri: 

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı zarf içerisinde komisyona sunacaklardır. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası 

b) Gerçek kişi istekliler; 

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi 

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi 

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti 

c) Tüzel Kişi İstekliler; 

1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan 

veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belge 

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri 

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, 

onaylı vergi levhası 

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 

kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi 

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T. C. 

Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 

g) Sakarya İl Özel İdaresi, Kararlar Daire Başkanlığından alınan, okuyup Kabul edildiğine 

dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi 

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari % 3’ünden az olmamak 

üzere geçici teminat 

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu 

j) Vergi borcu yoktur yazısı 

k) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı 

taahhütname. 

l) İl Özel İdaresi Mali İşler Daire Başkanlığından alınacak “İl Özel İdaresi Birimleri’ne 

Borcu Yoktur” belgesi. 

m) İsteklilerin; 5686 sayılı Kanunun 4. maddesinin 2. bendinde “Jeotermal kaynaklar ve 

doğal mineralli sulara ilişkin haklar, medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşlarına, 

statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer 

alan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketlere, bu hususta 

yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseselerine, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile 

diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerine verilir. Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sulara 

ilişkin haklar gerçek veya tüzel tek kişi adına verilir.” getirilen hükümleri sağladığına dair belge. 

İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6. maddesinin a-b-c-d-f-g-h-ı-j-k-l-m 

bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri zorunludur. 

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını 

veya noter tasdikli suretlerini 09 Nisan 2013 Salı günü TRT saati ile saat 14:00’a kadar üzerinde 

işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Sakarya İl Özel İdaresi Evrak Kayıt Servisine 

vermeleri zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır. 

9 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar 

ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

10 - İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde 

kalan istekli tarafından Sakarya İl Özel İdaresinin T.C.Ziraat Bankas. Adapazarı Şubesi. TR-42 

000100001929515986-5003 numaralı cari hesabına peşin olarak ödenecektir. 

11 - İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. 

İlan olunur. 2537/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK TOZ MASKESİ TEST CİHAZI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g 

MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2   

ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat) Fax: 0.372-251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 

2 - İhale konusu işin nev’i 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Toz Maskesi Test Cihazı, 1 Adet (1kalem) 

b) Teslim yeri : Yerli yükleniciler için: İş Güvenliği ve Eğ. D. Bşk.lığı 

  Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen 

yurtdışı teslim limanı veya C+F Türkiye Teslim 

Limanı 

c) Teslim tarihi : 120 takvim günü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 08.05.2013 Çarşamba saat 15.00 

c) Dosya no : 946-TTK/1377 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
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g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

ğ) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

Sistemi kuracak firmanın daha önce böyle bir laboratuar kurduğu tekliflerde 

belgelenecektir. Kurulmuş olan laboratuarın ismi, irtibat bilgileri (adres, telefon, vb. ) tekliflerde 

belirtilecektir. 

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi, 

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) 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. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - İhale dökümanı TTK Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 30,00 TL karşılığı 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 08.05.2013 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satın Alma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

131.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 2557/1-1 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 27 Mart 2013 – Sayı : 28600 

 

144 ADET KONUT VE ALTYAPI İLE ÇEVRE DÜZENLEME İNŞAATI İŞİ 

Kaynarca Belediyesi Toplu Konut İşletmesinden: 

Kaynarca Belediyesi adına kayıtlı olan Sakarya ili, Kaynarca İlçesi, Merkez Mahallesi 

F24C21B3B pafta, 224 ada 1 parsel üzerinde 13.268,39 m2 arsa üzerinde, 3 tipte toplam 144 adet 

daire ve bağımsız bölüm ile ortak alanların inşaatı, katı yakıt sistemli merkezi ısıtma sistemi ve 

Altyapı (atıksu, yağmursuyu, drenajlar, içme suyu telefon ve (trafo) elektrik) hatlarının yapılması 

ile Çevre Düzenleme işlerinin; Tüm masraf ve giderleri YÜKLENİCİ' ye ait olmak üzere; Arsa 

Muhammen bedel karşılığı Gelir Paylaşımı Esasına göre ihalesi 2886 sayılı Kanunun 36 maddesi 

gereği Kapalı Teklif usulüyle 08.04.2013 günü saat 10.30 da Kaynarca Belediyesi Encümeninde 

yapılacaktır. 

İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeşgün) takvim günüdür 

İdare : Kaynarca Belediyesi Toplu Konut İşletmesi 

  Kaynarca Vergi Dairesi: V.N: 5400385754 

Adresi : Konak Mahallesi Şehit Gürkan Türk Cad. no: 4 

  Kaynarca Belediyesi Kaynarca/SAKARYA 

  Tel: 0(264) 871 20 96     Fax: 0(264) 871 30 79 

E-Posta : iletisim@sakaryakaynarca.bel.tr 

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI: 

İsteklilerin İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler aşağıda belirtilmiş olup sayılan belgeleri teklifleri 

kapsamında sunmaları gerekir 

a) İç Zarf 

b) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi. 

c) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odası Belgesi. 

1 - Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge. 

2 - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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. 

e) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale tarihinden geriye doğru 

15 gün içinde düzenlenmiş belge temin edecekler. 

f) Gelir ve Kurumlar Vergi Borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden ihale tarihinden 

geriye doğru 15 gün içinde düzenlenmiş belge temin edecekler. 

g) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte 

bulunacak/katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

h) Ortak girişimler ihaleye katılabilirler. Ortak girişimlerde, ortak girişimi oluşturan 

gerçek veya tüzel kişilerin, (c), (d) (e), (f) (v) (x) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları 

gerekir. 

i) İsteklinin ihale konusu olan konut işi veya benzer işlere ait olarak son 15 (onbeş) yıl 

içinde tek sözleşmeye dayalı verilecek en az 7000 m² (yedibin) m² konut işi veya benzer işler 

yapmış ve teslim etmiş olduğuna dair iş deneyim belgesini sunacaktır. 

j) İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az %80'ini, diğer 

ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının %20’sini sağlaması zorunludur. 

k) 26038 sayılı 29/12/2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yapım işlerinde iş 

deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan B üstyapı (Bina) Grubu 
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işlerinden 3. grup işler. İlk ilan tarihinden geriye doğru son 15 (onbeş) yıl içinde geçici kabulü 

yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen işlere 

ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. 

l) Mali Durum Bildirisi; kullanılmamış nakit kredisi ve teminat kredisinden herhangi 

birisinin teklif edilen toplam maliyet bedelinin % 10’nundan az olmaması gerekmektedir. 

m) Kaynarca Belediye Başkanlığı adına alınmış (Bayındırlık ve İskân Bakanlığından 

2012-Yılı Yapı Yaklaşık Birim maliyetleri Hakkında Tebliğinin III-B maddesinde belirtilen m2 

birim fiyatı 560,00 TL olarak alındığından)yapılması planlanan bodrum katlarıyla ve sosyal 

donatılarıyla birlikte toplam 144 adet bağımsız bölüm ve ortak alanlar dahil toplamda 16.904 m2 

inşaat alanı ile çarpımı neticesinde elde edilen toplam yaklaşık maliyet tutarı olan 9.466.240,00.-

TL (Dokuzmilyondörtyüzaltmışaltıbinikiyüzkırktürklirası)’ dır. 

n) İdari şartnamede Madde 2 de belirtilen bağımsız bölümlerin satışından gelecek gelir ve 

toplam ihale bedeli olan 12.688.000,00 TL (onikimilyonaltıyüzseksensekizbintürklirası)nın 

%3'üne denk gelen 380.640,00 TL (Üçyüzseksenbinaltıyüzkırktürklirası) ‘den az olmamak üzere 

istekliler kendi belirleyecekleri tutardaki geçici teminat vereceklerdir. 

o) Geçici teminat mektup süresi 07.07.2013 tarihinden önce olmamak üzere istekli 

tarafından belirlenir. 

p) Ekonomik acıdan en avantajlı teklif yüzdelik oran üzerinden idare payını en yüksek 

verene göre belirlenecektir. 

q) Teklif Mektubu (Teklif Mektubu örneğine uygun) 

r) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından 

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir 

Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname. 

s) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

t) Yapı Araçları Taahhütnamesi 

u) Teknik Personel Taahhütnamesi 

v) Mali durumu gösteren belgeler: ihaleden önceki yıla ait bilanço ve eş değer belgeleri ile 

iş hacmini gösteren belgeler 

w) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir; 

1 - Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 

2 - Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden yapım 

işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen 

bedelin %15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı 

kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. 

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 

yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son üç yıla kadarki belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

x) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her 

bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur İsteklinin ortak 

girişim olması halinde, ortakların her birinin yıl sonu bilançosunun veya bilançonun gerekli 

görülen bölümlerinin, ayrı ayrı sunması zorunludur. 

y) İhale dosyası Kaynarca Belediyesi Toplu Konut İşletme Müdürlüğünde görülebilir, 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 5.000,00 TL(Beşbintürklirası) karşılığı 

Kaynarca Belediyesi Toplu Konut İşletmesi Müdürlüğünden satın alacak olup, teklifler ihale günü 

saatine kadar Belediye Encümenine elden teslim edileceği gibi aynı adrese iadeli ve taahhütlü 

posta vasıtasıyla gönderebilirler. 

z) Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

İlan olunur. 2592/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile 

Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve 

anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 

adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik 

belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet 

belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli Hariç), Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak 

adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak 

adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Profesör kadrolarına müracaat edecek adayların; 

Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya 

yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan 

atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten 

yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji 

enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın 

dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir. 

Doçent kadrolarına müracaat edecek adayların; 

Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir. 

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adayların; 

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, 

özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen 

başvurmaları gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat 

tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir. 

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip 

olmaları gerekmektedir. 

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 

gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekir. 

 

Böl. Anabilim/Anasanat Dalı Prof Doç. Yrd.Doç. Açıklamalar 

FEN-EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 

    

Sosyoloji Bölümü     

Genel Sosyoloji ve 

Metodoloji 

  1 Bölgesel kalkınma ve gelişme alanında 

çalışmış olmak. 

Türk Dili ve Edebiyatı     

Halk Bilimi  1   
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Böl. Anabilim/Anasanat Dalı Prof Doç. Yrd.Doç. Açıklamalar 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ  

    

Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü 

    

Bilgisayar Bilimleri  1  Bilgisayar Simülasyonları ve Nanoyapılar 

konusunda araştırma yapmış olmak. 

Metalurji ve Malzeme 

Mühendisliği Böl. 

    

Seramik   1 Borlu elektroporselenler konusunda 

araştırma yapmış olmak. 

     

EĞİTİM FAKÜLTESİ     

İlköğretim Bölümü     

Okul Öncesi Eğitimi   1 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ABD doktoralı 

ve çocuklarda çoklu zeka üzerine çalışma 

yapmış olmak. 

Sosyal Bilgiler Eğitimi   1 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Doktoralı ve 

Düşünme Eğitimi konularında çalışmalar 

yapmış olmak.  

Türkçe Eğitimi     

Türkçe Eğitimi   1 İlköğretim Türkçe Ders Kitapları ve 

Türkçe Öğretimi konusunda tecrübeli 

olmak. 

Bilg. ve Öğr. Teknolojileri 

Eğitimi Böl. 

    

Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi 

  1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Öğretmenliği Bölümü mezunu olup, dil 

eğitiminde mobil çoklu ortam desteği 

üzerine çalışma yapmış olmak. 

     

İKTİSADİ VE İDARİ BİL. 

FAK. 

    

Uluslararası İlişkiler Bölümü     

Siyasi Tarih 1   Balkanlar üzerinde çalışma yapmış olmak. 

İktisat Bölümü     

İktisat Teorisi  1  Makro ekonomik modeller üzerinde 

çalışmış olmak. 

     

GÜZEL SANATLAR 

FAKÜLTESİ 

    

Resim Bölümü     

Resim   1  
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Böl. Anabilim/Anasanat Dalı Prof Doç. Yrd.Doç. Açıklamalar 

TIP FAKÜLTESİ     

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü     

İç Hastalıkları   1 Tıbbi Onkoloji Yan Dal İhtisaslı olmak ve 

Geriatri alanında çalışma yapmış olmak. 

Acil Tıp   1 Aort Anevrizması ve Disseksiyonları 

konusunda çalışma yapmış olmak. 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü     

Çocuk Cerrahisi   1 Hirschsprung Hastalığı konusunda çalışma 

yapmış olmak. 

Plastik, Rekonstrüktif ve 

Estetik Cerrahi 

  1  

     

HUKUK FAKÜLTESİ     

Özel Hukuk Bölümü     

Ticaret Hukuku 1    

     

HACILAR HÜSEYİN 

AYTEMİZ M.Y.O. 

    

Elektronik ve Otomasyon     

Elektronik Teknolojisi   1 Öğretim elemanı olarak görev yapmış 

olmak ve bakır, mangan, alüminyum 

alaşımının elektriksel özelliklerinin ısıl 

işlem etkileşimi üzerine çalışmalar yapmış 

olmak. 

TOPLAM 2 3 12  

 2560/1-1 
—— • —— 

Ankara Gümrük Müdürlüğünden: 
TEMİZEL Kum Eleme Nakliyat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. (8380129970) firması 

adına tanzimli 28.04.2004/75222 tarih/sayılı KOBİ Teşvik Belgesinin iptal edilmiş olması 
nedeniyle belge kapsamında Müdürlüğümüzde işlem gören 07.04.2006 tarih ve IM005953 sayılı 
giriş beyannamesinden kaynaklanan 32.113,00-TL Gümrük Vergileri ile 24.07.2012 tarihi 
itibariyle hesaplanan gecikme zammına ilişkin 25.07.2012 tarihli, 6082 sayılı yazımızla adı geçen 
firmanın Karaağaç Mah. Sanayi Çarşısı 770.Sok. No:96 Merkez/ERZİNCAN adresine 
gönderilmesine rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28.ve müteakip maddeleri 
gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. Söz konusu gelir eksikliğinin ilanın yayımından (7) 
gün sonra tebligat yapılmış sayılacağından 6183 sayılı Yasanın 37.maddesi gereğince tebligat 
tarihinden itibaren (30) gün içerisinde borcun Ankara Lojistik Üssü Gümrük Saymanlık 
Müdürlüğüne ödenmesi gerektiği ilanen tebliğ olunur. 2567/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli 

ve 25495 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci 
maddesinin (e) bendinde yer alan “Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini 
sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen 
onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya 
lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere 
Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi..” halinde 
bayilik lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, Yavuzeli Petrol ve Ticaret Anonim Şirketi’ 
nin; BAY/939-82/24896 sayılı lisansında belirtilen Aydınlar Mahallesi Durdu Yetkin Şekerci 
Caddesi No:23 (Parsel:2 Ada:5001 Pafta:22M-4D) Şehitkamil / GAZİANTEP adresinde kurulu 
bulunan Akaryakıt istasyonuna ait halen geçerli olan Gayri Sıhhi Müesseselere ait İşyeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatını Kuruma ibraz etmesi gerekmektedir. 

Söz konusu belgenin, ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, No: 51/C, 
06530, Yüzüncüyıl / ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin 
dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 2534/1-1 
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TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/104502 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/ 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Sivas/Merkez 

Adresi 
Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No: 2 

Merkez/Sivas 
Tel-Faks 0346 221 70 00-0346 223 13 32 

Posta Kodu 58080 E-Mail 
4bolgetasinmazmallarmudurlugu@

tcdd.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Türkay İnşaat Tekstil Bilgisayar 

Temizlik Medikal Tarım Turizm Klima 

Hayvancılık Yedek Parça Gıda 

Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi 

Mehmet Aziz Keser 

Adresi 
Cemalpaşa Mah. Gazipaşa Bulv.  

No: 54/A Üçler Apt. Seyhan/Adana 

Kurtuluş Mah. Aydınlık Sok. 

No: 71/4 Reyhanlı/Hatay 

T.C. Kimlik No.  397 693 911 42 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
877 008 8998  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Adana Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
38995  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.: Herhangi bir ticaret 

veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2494/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/123932 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Devrek İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Zonguldak/Devrek 

Adresi 

İsmet Paşa Mah. Cumhuriyet Alanı 

Hükümet Konağı Kat: 2 No: 103 

Devrek/Zonguldak 

Tel-Faks 0 (372) 556 10 23 - 0 (372) 556 72 76 

Posta Kodu 67800 E-Mail devrek.meb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Toygun Turizm Gıda Tem. Nak. İnş. 

San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Ertan Gebeş 

Adresi 
Cumhuriyet Alanı Başoğlu İş Hanı 

Kat: 1 No: 3 Devrek/Zonguldak 

İsmet Paşa Mah. Ak Sok. No: 3/8 

Devrek/Zonguldak 

T.C. Kimlik No.  435 560 08 786 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
859 055 18 75  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Devrek Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
2350  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2570/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan

BAYRAKTAR’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
— Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanlığı ile

Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliği
— Süleyman Şah Üniversitesi Balkan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Süleyman Şah Üniversitesi Ekonomik Etüdler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Süleyman Şah Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Süleyman Şah Üniversitesi Psikolojik Travma Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi

Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/6)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/27)

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 425)
— Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar ve Güneş

Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/01)’de Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 5/3/2013 Tarihli ve 2012/30 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 5/3/2013 Tarihli ve 2012/73 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 5/3/2013 Tarihli ve 2012/74 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 5/3/2013 Tarihli ve 2012/475 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 5/3/2013 Tarihli ve 2012/491 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 5/3/2013 Tarihli ve 2012/644 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 5/3/2013 Tarihli ve 2012/743 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 5/3/2013 Tarihli ve 2012/754 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 5/3/2013 Tarihli ve 2012/829 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 5/3/2013 Tarihli ve 2012/837 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 5/3/2013 Tarihli ve 2012/883 Sayılı Kararı

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

Günlük Değerleri




