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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                        T.C.

     CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 19 Eylül 2013

        68244839-140.01-7-552

BAŞBAKANLIĞA

           20-29 Eylül 2013 tarihlerinde Birleşmiş Milletler 68. Genel Kurulu Genel Görüşmeleri

vesilesiyle Amerika Birleşik Devletleri’ne ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhur-

başkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, 20 Eylül 2013 tari-

hinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK, 21-23 Eylül 2013 tarihleri arasında

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Sadık YAKUT, daha sonra ise Türkiye Büyük

Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK vekâlet edecektir.

           Gereğini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

20 Eylül 2013
CUMA

Sayı : 28771



BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            19 Eylül 2013
       69471265-305-8204

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 20 Eylül 2013 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne
gidecek olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in dönüşüne kadar Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın vekâlet etmesini yüksek tasvip-
lerine saygıyla arz ederim.
                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  19 Eylül 2013
     68244839-140.03-254-557

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 19/9/2013 tarihli ve 69471265-305-8204 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Eylül 2013 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne
gidecek olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in dönüşüne kadar Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            19 Eylül 2013
       69471265-305-8196

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 20 Eylül 2013 tarihinde Ukrayna Cumhuriyeti’ne gide-
cek olan Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın vekâlet etmesini yüksek
tasviplerine saygıyla arz ederim.
                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  19 Eylül 2013
     68244839-140.03-252-555

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 19/9/2013 tarihli ve 69471265-305-8196 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Eylül 2013 tarihinde Ukrayna Cumhuriyeti’ne gide-
cek olan Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            19 Eylül 2013
       69471265-305-8208

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Kurulu’nun
“Suriyeli Sığınmacılara Ev Sahipliği Yapan Ülkelerle Dayanışma ve Yük Paylaşımı” konulu
toplantısına katılmak üzere; 20 Eylül 2013 tarihinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve
İsviçre’ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri
Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek
tasviplerine saygıyla arz ederim.
                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  19 Eylül 2013
     68244839-140.03-255-560

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 19/9/2013 tarihli ve 69471265-305-8208 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Kurulu’nun
“Suriyeli Sığınmacılara Ev Sahipliği Yapan Ülkelerle Dayanışma ve Yük Paylaşımı” konulu
toplantısına katılmak üzere, 20 Eylül 2013 tarihinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve
İsviçre’ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri
Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            19 Eylül 2013
       69471265-305-8197

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Uluslararası Tıp Kongresine katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere; 20 Eylül 2013 tari-
hinden itibaren Suudi Arabistan ve Tunus’a gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun
dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın vekâlet etmesini yüksek
tasviplerine saygıyla arz ederim.
                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  19 Eylül 2013
     68244839-140.03-253-556

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 19/9/2013 tarihli ve 69471265-305-8197 sayılı yazınız.
            Uluslararası Tıp Kongresine katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere; 20 Eylül 2013 tari-
hinden itibaren Suudi Arabistan ve Tunus’a gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun
dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü)’tan:
BASIN VE ENFORMASYON UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcıla-

rının işe alımı, yetiştirilmesi, Basın ve Enformasyon Uzmanlığına atanması ve Basın ve En-
formasyon Uzmanları ile Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcılarının görev, yetki ve so-
rumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcı-

lığına atanmak isteyen adaylar ile Basın ve Enformasyon Uzmanı ve Uzman Yardımcıları hak-
kında uygulanır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun ek 41 inci maddesi ile 8/6/1984 tarihli ve 231 sayılı Basın-Yayın ve Enformasyon
Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek
3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Genel Müdür: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürünü,
b) Genel Müdürlük: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünü,
c) Giriş Sınavı: Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcılığı giriş sınavını,
ç) Giriş Sınavı Kurulu: Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcılığı giriş sınavı kuru-

lunu,
d) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,
e) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
f) Uzman: Basın ve Enformasyon Uzmanını,
g) Uzman Yardımcısı: Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcısını,
ğ) Tez ve Yeterlik Sınavı Kurulu: Basın ve Enformasyon Uzmanlığı tez ve yeterlik sınav

kurulunu,
h) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ı) Yeterlik Sınavı: Basın ve Enformasyon Uzmanlığı yeterlik sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Giriş Sınavı ve Uzman Yardımcılığına Atanma

Giriş sınavı
MADDE 5 – (1) Genel Müdürlükte görevlendirilecek uzman yardımcıları, kadro ve

ihtiyaç durumları dikkate alınarak, Genel Müdürlükçe uygun görülecek tarihlerde açılacak giriş
sınavı ile alınırlar.

(2) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak tek aşamalı
yapılabilir.

Sınav kurulları
MADDE 6 – (1) Giriş Sınavı Kurulu ile Tez ve Yeterlik Sınavı Kurulu, Genel Müdür

veya görevlendireceği genel müdür yardımcısının başkanlığında; genel müdür yardımcıları,
I. Hukuk Müşaviri ve daire başkanları arasından Genel Müdür tarafından belirlenecek toplam
beş asil ve üç yedek üyeden oluşur.
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(2) Genel Müdürlükçe lüzum görülmesi halinde, öğretim üyeleri ile diğer kamu idare-
lerinden konusunda uzman kişiler Kurul üyesi olarak görevlendirilebilirler. Ancak bu şekilde
görevlendirilecek üye sayısı üçü geçemez.

(3) Kurul üyeleri kendilerinin veya boşanmış olsalar dahi eşlerinin ikinci dereceye kadar
(bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev ala-
mazlar.

(4) Sınav Kurulları üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
(5) Sınav Kurullarının sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tara-

fından yürütülür.
Giriş sınavı duyurusu
MADDE 7 – (1) Giriş sınavı tarihinden en az otuz gün önce öğrenim dalları itibariyle

atama yapılacak kadroların sayı, sınıf, unvan ve dereceleri, sınava kabul edilecek aday sayısı,
sınava katılacaklarda aranacak genel ve özel şartlar, başvuru tarihleri, yeri ve şekli ile başvuruda
istenecek belgeler, sınavın yeri, zamanı, sınav konuları ve değerlendirme yöntemleri Resmî
Gazete’de, Genel Müdürlük internet sayfasında ve Türkiye genelinde yayınlanan baskı sayısı
en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilân vermek suretiyle duyurulur.

Giriş sınavına başvuru şartları
MADDE 8 – (1) Giriş sınavına katılabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları

taşımak,
b) Genel Müdürlüğün kadro ve ihtiyaç durumuna göre;
1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler,

işletme ve iktisat fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren iletişim ve mühendislik fakülteleri ile matema-
tik, istatistik, mütercim-tercümanlık, fotoğraf, grafik ile sinema ve televizyon bölümleri veya
filoloji ve edebiyat fakültelerinin dil eğitimi veren bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yük-
seköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumla-
rından,

mezun olmak,
c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS’de, giriş sınavı ilânında

belirtilen puan türü veya türlerinden, aynı ilânda belirtilen taban puanı almış olmak,
ç) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını dol-

durmamış olmak,
şarttır.
(2) Genel Müdürlük, birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen mezuniyet koşullarına uy-

gun olarak öğrenim alanları ve bunlara ilişkin kontenjanları belirleyebilir.
Başvuru şekli ve belgeleri
MADDE 9 – (1) Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ilânda belir-

tilen adrese veya ilânda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden yapılır. Postadaki ge-
cikmeler ve ilânda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

(2) Giriş sınavına girecek adaylardan başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) Sınav başvuru formu,
b) KPSS sonuç belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya bilgisayar çıktısı,
c) İki adet vesikalık fotoğraf,
ç) Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı ya da belgenin verildiği Ku-

rumca veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği,
d) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı,

20 Eylül 2013 – Sayı : 28771                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5



e) Adli sicil kaydı olup olmadığına dair yazılı beyan,
f) Adayın özgeçmişi.
(3) İkinci fıkranın (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen belgeler, sadece sözlü sınava gir-

meye hak kazanan adaylardan istenir. Adayların söz konusu belgeleri, Genel Müdürlük tara-
fından belirlenecek tarihe kadar teslim etmesi zorunludur.

(4) İstenilen belgeleri süresinde teslim etmeyenler ile belgelerde gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları
yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve gerçeğe aykırı beyanda
bulunanlar hakkında ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

Giriş sınavına çağrı
MADDE 10 – (1) Süresi içinde yapılan başvurular ve başvuru belgeleri Genel Müdür-

lük tarafından incelenerek gerekli şartları taşıyanlar belirlenir ve adayların listesi düzenlenir.
(2) Giriş sınavının yazılı ve sözlü yapılması halinde, başvuran adaylardan KPSS so-

nuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en
fazla yirmi katına; sadece sözlü yapılması halinde en fazla dört katına kadar aday çağrılır. So-
nuncu adayla aynı puana sahip olanlar da dâhil edilerek sınava gireceklerin listesi Genel Mü-
dürlük internet sayfasında yayınlanır.

Giriş sınavı ve konuları
MADDE 11 – (1) Giriş sınavının yazılı aşaması mezun olunan bölümlerin müfredatı

dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi konuları (%80) ile Genel Müdürlüğün görev alanına
ilişkin temel konuları (%20) kapsayacak şekilde yapılır. Sınav konularının alt başlıkları ve
diğer hususlar sınav duyurusunda belirtilir.

(2) Yazılı sınav Genel Müdürlük tarafından yapılır veya Millî Eğitim Bakanlığı, ÖSYM,
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü veya yükseköğretim kurumlarından birine yap-
tırılır.

(3) Giriş sınavının sözlü aşamasında ya da giriş sınavının sadece sözlü yapılması halinde
sınavda adayın;

a) Birinci fıkrada belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Giriş sınavının değerlendirilmesi ve duyurulması
MADDE 12 – (1) Giriş sınavının yazılı aşamasında başarılı sayılmak için en az yetmiş

puan alınması şarttır. Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak
atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday ile son sıradaki adayla aynı puanı
alan adaylar sözlü aşamaya girmeye hak kazanır.

(2) Yazılı sınav sonuçları, Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanmak suretiyle
ilân edilir. İlânda, sözlü aşamaya girmeye hak kazanan adayların sınav yeri, tarihi ve saati de
belirtilir. İlân dışında adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

(3) Sözlü sınavda adaylar, Kurul tarafından 11 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a)
bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden
değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında ayrıca herhangi
bir kayıt tutulmaz. Kurulun başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların
aritmetik ortalaması adayın puanıdır. Sözlü aşamadan geçmek için, sınav kurulu üyelerinin pu-
anlarının aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.
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(4) Giriş sınavı puanı, yazılı sınav yapılması halinde yazılı ve sözlü sınav puanlarının
aritmetik ortalaması alınarak, sadece sözlü sınav yapılması durumunda sözlü sınav puanı esas
alınmak suretiyle belirlenir. Adayların giriş sınavı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla,
yazılı sınav puanı ve KPSS puanı yüksek olana öncelik verilir. Giriş sınavı sonuçları, sınav ku-
rulunca puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle başarı derecesine göre liste halinde tespit
edilerek bir tutanağa bağlanır.

(5) Kadro durumu ve ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar aday yarışma sınavını ka-
zanmış sayılır. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış adaylardan başarı sıralamasına
göre, ilâna çıkılan boş kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenir. Yedek adayların hak-
ları, sınav sonuçlarının ilânından itibaren bir yılı aşmamak üzere müteakip sınavın ilânına kadar
geçerlidir.

(6) Giriş sınavı sonuçları, yazılı olarak ve Genel Müdürlük internet sayfasından yayın-
lanmak suretiyle ilgililere duyurulur.

Uzman yardımcısı olarak atanma
MADDE 13 – (1) Giriş sınavını kazananlar arasından asil listede yer alanlardan başla-

mak üzere ilânda belirtilen boş kadro sayısı kadar aday başarı sıralamasına göre uzman yar-
dımcılığı kadrosuna atanır.

(2) Giriş sınavını kazananların uzman yardımcılığı kadrolarına atanmaları için Genel
Müdürlük tarafından bildirilen süre içinde aşağıdaki belgelerle birlikte İnsan Kaynakları Dairesi
Başkanlığına başvurmaları gereklidir;

a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı be-
yanı,

b) Mal bildirimi,
c) Dört adet vesikalık fotoğraf.
(3) İkinci fıkrada belirtilen süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın başvurmayan

adayların atamaları yapılmaz. Bu şekilde atama yapılamayan kadrolara veya ataması yapıldığı
halde göreve başlamayan ya da göreve başlayıp da ayrılanların yerine, yedek adaylardan başarı
sıralamasına göre atama yapılır.

(4) Giriş sınavı sonunda göreve başlatılanlar on beş gün içinde Devlet Personel Baş-
kanlığı ve ÖSYM’ye bildirilir.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 14 – (1) Uzman yardımcısı kadrolarına atananların sınavla ilgili belgeleri öz-

lük dosyalarında saklanır. Atanamayanların başvuru belgeleri ise giriş sınavı sonuçlarının ilânını
izleyen iki ay içinde talepleri halinde ilgililere elden iade edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığı Dönemi ve Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Yetiştirme programı
MADDE 15 – (1) Uzman yardımcıları için İnsan Kaynakları Dairesi Başkanınca bir

yetiştirme planı hazırlanır ve bu plan uzman yardımcılarının atanmalarını takip eden bir ay içe-
risinde Genel Müdür tarafından onaylanır.

(2) Yetiştirme planı;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 55 inci maddesi ve 21/2/1983 tarihli ve

83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmele-
rine İlişkin Genel Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilk üç ay içerisinde temel ve hazırla-
yıcı eğitim verilmesini,

b) Uzman yardımcısına, yetiştirilmesinin ilk altı ayı içerisinde, atandığı birim dışında,
Genel Müdürlük birimlerinde toplam bir aydan az olmamak üzere staj yaptırılmasını,
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c) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinil-
mesini,

ç) Yazışma, rapor yazma, bilimsel araştırma ve inceleme tekniklerinin geliştirilmesini,
d) Stratejik yönetim anlayışı konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,
e) Genel Müdürlük görev alanıyla ilgili uzmanlaşma için gerekli tanım, kavram, yöntem

ve uygulamalara ilişkin temel bilgiler, kurumsal kültür, mesleki etik ve temsil kabiliyetinin
kazandırılmasını,

sağlamaya yönelik hazırlanır.
(3) Uzman ve uzman yardımcılarının yetiştirilmesine yönelik olarak ayrıca;
a) Yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesine,
b) Genel Müdürlüğün çalışma alanı ile ilgili yurt içi ya da yurt dışı konferans, seminer,

staj, eğitim, inceleme ve araştırmalara katılım yoluyla tecrübe kazandırılmasına,
yönelik tedbirler alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tez, Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

Tez çalışmalarına başlama
MADDE 16 – (1) Uzmanlık tezi çalışmalarına başlanmadan önce, 6 ncı maddede be-

lirtilen usulle Tez ve Yeterlik Sınavı Kurulu oluşturulur. Her bir uzman yardımcısının hazırla-
yacağı uzmanlık tezinin konusu ile tez danışmanı, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık
ve refakat izin süreleri hariç olmak üzere iki yıllık hizmet sürelerinin tamamlanmasını müteakip
bir ay içinde belirlenir.

(2) Uzman yardımcısı tarafından üç tez konusu ve öğretim üyeleri veya daire başkanları
arasından en fazla üç tez danışmanı belirlenerek İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı aracılı-
ğıyla Tez ve Yeterlik Sınavı Kuruluna önerilir. Tez konusu ve tez danışmanı, önerilerle sınırlı
olmaksızın Tez ve Yeterlik Sınavı Kurulu tarafından belirlenerek ilgililere duyurulur.

(3) Tez konusunun uygun bulunmaması halinde, uzman yardımcısı on beş gün içinde
onay makamının önerileri doğrultusunda yeni bir tez konusu belirler. Belirlenen tez konusu
aynı usulle onaya sunulur. Tez konusunun ikinci kez uygun görülmemesi halinde, onay makamı
tarafından yeni bir tez konusu re’sen belirlenir.

(4) Genel Müdürlük içerisinden belirlenen tez danışmanının sadece bir tez için danış-
manlık yapması esastır.

Tezin hazırlanması
MADDE 17 – (1) Uzmanlık tezlerinin tez danışmanı rehberliğinde, bilimsel araştırma

esaslarına uygun olması gerekir.
(2) Tezin hazırlanmasında, konunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek

lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip
savunulmamış olması esastır.

(3) Uzman yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile
önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

(4) Tez döneminde uzman yardımcısına teziyle ilgili araştırmaları için gerekli kolaylık
sağlanır.

Tezin teslimi
MADDE 18 – (1) Tez konusunun ilgililere duyurulmasından itibaren on iki ay içeri-

sinde tezin uzman yardımcısı tarafından İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslimi zorun-
ludur. Tez danışmanları da rehberlik ettikleri tez hakkındaki görüşlerini ve uzman yardımcıla-
rının çalışmasını bir rapor halinde tezin son halinin kendisine tesliminden itibaren bir ay içinde
anılan Başkanlığa iletir.
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(2) Danışman görüşü ve tez, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca bir hafta içerisinde
Tez ve Yeterlik Sınavı Kuruluna iletilir.

(3) Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde tezlerini sunmayanlara bir defaya mah-
sus olmak üzere altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.

Tez değerlendirme
MADDE 19 – (1) Tez ve Yeterlik Sınavı Kurulu, tezi inceleyerek ve uzman yardımcı-

sının sözlü tez savunmasını alarak tezle ilgili değerlendirmesini yapar. Tezin başarılı ya da ba-
şarısız olduğuna oy çokluğuyla karar verilir. Kararın, tezin Kurula iletilmesinden itibaren en
geç iki ay içerisinde verilmesi esastır.

(2) Tezi başarısız bulunan uzman yardımcısına, tezde tespit edilen aksaklıklar yazılı
olarak bildirilir ve yeni bir tez hazırlaması için altı aya kadar ek süre tanınır. Yeniden yazılan
tez aynı usulle tekrar değerlendirilir.

Yeterlik sınavına girmeye hak kazanma
MADDE 20 – (1) Uzman yardımcılarının yeterlik sınavına girebilmesi için adaylıkta

geçen süreler dâhil aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az
üç yıl uzman yardımcısı olarak görev yapmış olması ve hazırladıkları uzmanlık tezlerinin ba-
şarılı kabul edilmesi şarttır.

(2) Yeterlik sınavı, Tez ve Yeterlik Sınavı Kurulu tarafından uygun görülen yer ve tarihte
yazılı ve sözlü olarak yapılır.

(3) Yeterlik sınavı, Genel Müdürlüğün görev ve çalışmaları ile ilgili uygulamalardan
oluşur. Konuların kapsamı, yeterlik sınavından en az altı ay önce yazılı olarak duyurulur.

(4) Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavların her birinden  yüz
tam puan üzerinden en az yetmiş puan alınması şarttır.

(5) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde
geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı
verilir.

Uzmanlığa atanma
MADDE 21 – (1) Uzman olarak atanabilmek için;
a) Yeterlik sınavında başarılı olmak,
b) Uzman yardımcılığı dönemi içinde alınmış olmak kaydıyla, YDS’den asgari (C) dü-

zeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bu-
lunan başka bir belgeye, yeterlik sınav tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde sahip olmak,

şarttır.
(2) Birinci fıkradaki şartları yerine getiren uzman yardımcısı, yeterlik sınavındaki başarı

sıralamasına göre durumuna uygun uzman kadrosuna atanır.
Başarısızlık hali ve başka kadroya nakil
MADDE 22 – (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 kullanamayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirme-
yenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Genel Müdürlükte durumlarına uygun me-
mur unvanlı kadrolara atanırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev ve Yetkileri ile Eğitimi

Görev ve yetki
MADDE 23 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları görevli bulundukları hizmet birimin-

deki birim amirlerine bağlı olarak;
a) Birimin görev alanıyla ilgili verilen görevleri yerine getirmek,
b) Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin belir-

lenmesi, mevzuatın geliştirilmesi, uygulamadaki aksaklıkların tespiti ve benzeri amaçlarla her
türlü araştırma ve incelemeler yaparak önerilerde bulunmak,
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c) Genel Müdürlük hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve performansın artırılması ile
norm ve standart birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, genel uygulama il-
kelerinin saptanması ve birimler arası eşgüdüm sağlanması için ortak çalışma yapmak,

ç) Görevli olduğu konuyla ilgili her türlü bilgi ve veriyi derlemek ve değerlendirmek,
d) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda proje önerileri getirmek ve geliş-

tirmek,
e) Görevlendirildikleri konularda Genel Müdürlük içinde ya da başka kurumlarda eği-

timler vermek,
f) Görev alanıyla ilgili ulusal veya uluslararası komisyon, kurs, seminer, toplantı ve ça-

lışmaları takip etmek,
g) Görevli olduğu konularda, Genel Müdürlük ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ara-

sındaki irtibatı sağlamak,
ğ) Benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,
ile görevlidirler.
Hizmet içi eğitim
MADDE 24 – (1) Genel Müdürlük, uzman ve uzman yardımcıları için uygun bulacağı

zamanlarda ilgili birim amirlerinin teklifi üzerine veya doğrudan hizmet içi eğitim programları
düzenleyebilir.

(2) Eğitimler Genel Müdürlük personeli tarafından verilebileceği gibi ihtiyaç duyulması
halinde öğretim üyeleri, diğer kamu idarelerinin personeli ile konusunda uzman özel sektör
çalışanlarından faydalanılabilir.

Yurt dışında eğitim
MADDE 25 – (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 hükümleri çerçevesinde araştır-
ma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini arttırmak, lisansüstü eğitim yapmak amacıyla yurt dı-
şına gönderilebilirler.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İtiraz
MADDE 26 – (1) Giriş sınavı ile yeterlik sınav sonuçlarına yedi gün içerisinde itiraz

edilebilir. İtirazlar, ilgili kurul tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır.
Kariyer dışı uzman atanamayacağı
MADDE 27 – (1) Uzman ve uzman yardımcısı kadrolarına, bu Yönetmelik hükümleri

dışında atama yapılamaz.
Uzmanlığa yeniden atama
MADDE 28 – (1) Uzman unvanını kazandıktan sonra çeşitli sebeplerle görevinden ay-

rılanlar, talepleri halinde boş kadro olması, ihtiyaç bulunması ve gereken şartları kaybetmemiş
olmaları koşuluyla uzman kadrosuna yeniden atanabilirler.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 29 – (1) 7/12/2011 tarihli ve 28135 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın

ve Enformasyon Uzmanı ve Uzman Yardımcısı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Basın-Yayın ve Enformasyon Genel

Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ

BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve

Teftiş Başkanlığının teşkilat ve görevlerini, Başkan, müfettiş ve şube müdürlüklerinin görev,
yetki ve sorumluluklarını, Başkan ve müfettişlerin atanma ve görevlendirilmeleri ile çalışma
usul ve esaslarını, teftiş edilenlerin yükümlülüklerini düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü mad-
desine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanını,
b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
c) Başkan: Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanını,
ç) Başkanlık: Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığını,
d) Giriş sınavı: Başkanlıkça müfettiş yardımcılığı için yapılacak sınavı,
e) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,
f) Müfettiş: Rehberlik ve Teftiş Başkanı ile Başkanlıkta görevli başmüfettiş, müfettiş

ve müfettiş yardımcısını,
g) Müsteşar: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarını,
ğ)  Şube müdürlüğü: Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı şube müdürlüklerini,
h) Şube müdürlüğü personeli: Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı şube müdürlüklerinde gö-

revli şube müdürü, şef, teknisyen ve benzer kadrolardaki personeli,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Bağlılık ve Başkanlığın Görevleri

Kuruluş ve bağlılık
MADDE 4 – (1) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, bir Başkan ile yeteri kadar başmüfettiş,

müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşur. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Bakana bağlıdır.
(2) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının yazı, hesap, arşiv, bilgi işlem, kütüphane ve ben-

zeri işleri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerince yürütülür.
(3) Başkanlığın görev merkezi Ankara’dır. Bu merkez, müfettişlerin ve şube müdürlüğü

personelinin de görev merkezidir.
(4) İhtiyaç halinde, Başkanlık, gerektiğinde Bakanın onayı ile Ankara dışında da görev

merkezleri tesis edebilir veya aynı yolla kaldırabilir. Bu çalışma merkezlerinde, verilen tali-
matların yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi, müfettişlerin büroyla ilişkilerinin
düzenlenmesi konularında o merkezdeki kıdemli müfettişlerden biri Başkanlığın teklifi üzerine
Bakanın onayı ile görevlendirilir.
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Başkanlığın görevleri
MADDE 5 – (1) Başkanlık, Bakanın veya yetkili kılması üzerine Müsteşarın emri veya

onayı ile Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:
a) Bakanlık teşkilâtının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, inceleme,

rehberlik, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek.
b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek üzere Bakanlık hizmetlerinin geliş-

tirilip etkinleştirilmesini, Bakanlığın mevzuat, plan, program ve projelere uygun çalışmasını,
Bakanlık hizmetlerinin gelişmesine engel oluşturan düzenlemelerin değiştirilmesini sağlamak
amacıyla incelemeler yaparak, görüş ve önerilerini Bakana sunmak.

c) Bakanlıkça yürütülen mevzuat ve eğitim çalışmalarına katılmak.
ç) Bakanlık teşkilâtında gerçekleştirilen faaliyetlerin, Bakanlığın hedeflerine ve amaç-

larına uygun olarak daha iyi yürütülmesini sağlamak üzere gerekli rehberlik faaliyetlerinde bu-
lunmak.

d) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimlerine, görevleriyle ilgili sorunların çözümü
ve hizmetlerin yürütülmesi konularında yol göstermek.

e) Bakanlık hizmetlerinin geliştirilip etkinleştirilmesini sağlamak için üretilecek politika
ve hizmet standartlarının oluşmasına rehberlik etmek.

f) Başkanlık tarafından yapılacak rehberlik, teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerine
ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, buna
ilişkin rehberleri hazırlamak, rehberlik, teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerinin etkililiğini
ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak.

g) Mevzuatta belirtilen görevleri ve Bakan tarafından verilen benzeri diğer görevleri
yapmak.

(2) Başkanlık, kaynakların etkin ve verimli olarak kullanılmasını temin etmek üzere
Bakanlık teşkilâtındaki bütün birimler ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başkanın Atanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Başkanlığa atanma
MADDE 6 – (1) Başkanlık görevine, Başkanlıkta beş yıl fiilen müfettişlik yapmış olan-

lar arasından atama yapılır. 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki öğrenim şartını
haiz olmak kaydıyla bakanlıklarda denetim hizmetleri ile ilgili görevlerde en az oniki yıl hiz-
meti bulunanlar ile asaleten Genel Müdürlük, dengi veya üstü görevleri fiilen yapanlar arasın-
dan Başkanlığa atama yapılabilir.

Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 7 – (1) Müfettiş sıfatına ve yetkisine sahip olan Başkanın görev ve yetkileri

şunlardır:
a) Başkanlığı sevk ve idare etmek, yıllık çalışma programını hazırlamak ve Bakanın

onayından sonra uygulanmasını sağlamak, teftiş, rehberlik, araştırma, inceleme ve soruşturma
işlerinde çalıştırılacak müfettişleri görevlendirmek ve çalışmalarını takip etmek.

b) Gerektiğinde bizzat teftiş, rehberlik, araştırma, inceleme ve soruşturma işlerini yü-
rütmek.

c) Müfettişlerin çalışmalarını, iş verimlerini, görevine olan ilgilerini ve meslek gereğine
göre hareket edip etmediklerini izlemek, gerekli gördüğü zamanlarda bu çalışmaları yerinde
denetlemek.
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ç) Müfettişlerce düzenlenen raporları incelemek, varsa eksikliklerinin giderilmesini
sağlamak, ilgili birimlere göndermek, bu birimlerce anılan raporlarla ilgili olarak yapılacak iş-
lemleri izlemek.

d) Müfettiş yardımcılarının; giriş sınavının yapılmasını, yetiştirilmeleri için eğitim prog-
ramlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını, yetki verilmesini ve yeterlik sınavlarının yapıl-
masını sağlamak.

e) Müfettişleri meslekleri ile ilgili çalışmalara özendirmek, bu amaçla yurt içinde ve
dışında inceleme ve araştırmada bulunmalarını sağlamak, meslek, genel kültür ve yabancı dil
bilgilerinin artırılması için hizmet içi eğitim, kurs, seminer ve toplantı gibi eğitim faaliyetleri
tertip etmek, bu tür faaliyetlere katılmalarını sağlamak.

f) Uygulamada, müfettişler arasında mevzuatın farklı yorumlandığı hallerde, bu fark-
lılığın giderilmesi için görüş ve uygulama birliğini sağlamak.

g) Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve
aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken yasal ve idari
tedbirler konusunda Bakana teklifte bulunmak.

ğ) Başkanlığın tüm faaliyet alanına ilişkin uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik
rehber ve talimatların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

h) Rehberlik hizmetlerinin etkin olarak işletilebilmesi için, Başkanlık ile Bakanlığın
tüm birimleri arasında sağlıklı bir iletişim ağı oluşturmak.

ı) Mevzuat ile verilen diğer görevleri ve Bakan tarafından verilecek benzeri görevleri
yapmak.

i) Yıllık izin taleplerini planlamak ve işleme koymak.
j) Başkanlıkça gerçekleştirilecek denetimlerin; önleyici, eğitici ve rehberlik anlayışını

ön plana çıkaran bir yaklaşımla etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak.
k) Müfettişlerin çalışma merkezlerini Bakan onayıyla saptamak.
l) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının yapılmasını, yetiştirilmesi için eğitim program-

larının hazırlanmasını ve uygulanmasını, yetki verilmesini ve yeterlik sınavlarının yapılmasını
sağlamak.

(2) Başkan, Başkanlığın görevlerinin yerine getirilmesinden, mevzuat çerçevesinde Ba-
kana karşı sorumludur.

Başkana yardım
MADDE 8 – (1) Başkanın görevlerinin yerine getirilmesinde Başkanlıkta fiilen en az

beş yıl müfettişlik yapmış olanlar arasından, Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile yeter sayıda
müfettiş, Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilir.

(2) Başkan Yardımcıları, müfettiş sıfat ve yetkilerini haiz olup, Başkanın görevlendir-
mesi doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlarlar.

(3) Başkan Yardımcıları, Başkanlığın görevlerinin yerine getirilmesinden, mevzuat çer-
çevesinde Başkana karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Müfettişlerin Görev Yetki ve Sorumlulukları

Müfettişlerin görev ve yetkileri
MADDE 9 – (1) Müfettişler Bakanın emri veya onayı ve Başkanın görevlendirmesi

üzerine aşağıdaki görev ve yetkileri haizdirler:
a) Bakanlık teşkilatı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların ve Bakanlığın denetimi

altındaki kurum ve kuruluşların her türlü faaliyet, hizmet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş,
rehberlik, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek.
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b) Görevlerini yaparken görev emrinin dışında olup da, ihbar veya şikâyet üzerine veya
inceleme sırasında öğrenmiş oldukları konuları, gecikmeksizin Başkanlığa bildirmek.

c) Yapılan inceleme, teftiş, rehberlik ve araştırma neticesinde tespit edilen mevzuat
eksiklikleri ile mevzuatın uygulanmasında görülen yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve dü-
zeltilmesi, faaliyetlerin daha verimli yürütülmesi için, alınması gereken tedbirler ile ilgili öne-
rilerini Başkanlığa sunmak.

ç) Bakanlığı ilgilendiren konularda yurt içinde ve dışında araştırmalarda bulunmak, gö-
revlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantı gibi faaliyetlere katılmak.

d) Yetiştirme programı çerçevesinde eğitilmek üzere refakatlerinde görevlendirilen mü-
fettiş yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak.

e) Mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmak.
Müfettişlerin sorumlulukları
MADDE 10 – (1) Müfettişler, aldıkları görevlerin sonuçlarını Başkanlığa bildirirler.
(2) Müfettişler, yetkilerini tam olarak kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine ge-

tirmekten yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.
(3) Müfettişler, etik davranış ilkelerine aykırı düşecek nitelikte davranışlarda buluna-

mazlar ve mesleğin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsamazlar. Görevin başarıyla
yerine getirilmesi, adil ve nesnel bir sonucun ortaya çıkması amacıyla dürüstlük, bağımsızlık,
tarafsızlık, güvenilirlik ve yeterlik ilkelerini gözeten bir yaklaşım içinde olmak zorundadırlar.
Ayrıca;

a) İcraya karışamazlar.
b) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösteren tarih ve imza

dışında açıklama ve düzeltmede bulunamazlar. Elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem or-
tamlarındaki bilgi ve kayıtları değiştiremez ve silemezler.

c) Teftiş, rehberlik, inceleme, araştırma ve soruşturma için kendilerinin ve diğer mü-
fettişlerin gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri gizli bilgi
ve belgeleri açıklayamazlar.

ç) Teftiş, rehberlik, inceleme, araştırma ve soruşturma için görevli bulundukları sırada,
bu işler ile ilgili kişilere misafir olamazlar; doğrudan ve dolaylı olarak bunlar ile alışveriş ya-
pamazlar; alacak ve borç münasebetine giremezler; hizmet ve ikramlarını kabul edemezler.
Beşerî ve sosyal ilişkilerin gereği olup etik davranış ilkelerine aykırı olmayan hususlar, bu ya-
saklara tâbi değildir.

Görevden uzaklaştırma
MADDE 11 – (1) Müfettişler, görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak aşağıdaki

şartların gerçekleşmesi halinde ilgilileri usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler:
a) Ceza veya disiplin kovuşturmasını gerektirir durumlarda veya kamu hizmeti gerekleri

yönünden görev başında kalmalarının sakıncalı olması.
b) Para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, mal ve eşyayı, bunların hesap, belge ve

defterlerini, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem kayıtlarını göstermekten ve soruları
cevaplandırmaktan kaçınmak; teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek
veya yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmak.

c) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuz-
luklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak.

ç) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmak.
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(2) Görevden uzaklaştırma tedbiri, teftiş ve soruşturmanın her safhasında alınabilir. An-
cak, görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir
şekilde ortaya konması ve birinci fıkranın (b) bendindeki hususun ise bir tutanakla tespit edil-
mesi gerekir.

Görevden uzaklaştırmaya ilişkin işlemler
MADDE 12 – (1) Görevden uzaklaştırma keyfiyeti, müfettiş tarafından gerekçesi ile

birlikte görevden uzaklaştırılana, birinci derecedeki amiriyle atamaya yetkili amirine ve Baş-
kanlığa bildirilir.

(2) Soruşturma sonunda, disiplin nedeniyle memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem
uygulanmasına gerek kalmayanlar için alınmış olan görevden uzaklaştırma önleminin kaldı-
rılması, müfettişlerce birinci derecedeki amiriyle atamaya yetkili amirine ve Başkanlığa bildi-
rilir.

Teftiş edilenlerin yükümlülük ve sorumlulukları
MADDE 13 – (1) Müfettişler; yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri görevle

ilgili bilgileri, defter ve belgeleri, gizli de olsa, teftiş, inceleme ve soruşturma yaptıkları birim
ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı örneklerini gerektiğinde asıllarını almak,
kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek,  gerektiğinde diğer kamu
idare ve kurumlarıyla, gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler.
İlgililer, müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla
yükümlüdürler.

(2) Denetlenen birim ve kuruluşlar ile bunların her kademedeki personeli; müfettişlerin,
sözlü veya yazılı sorularını cevaplamak, ifade vermek, bilgi işlem sistemleri, raporlama araçları,
internet, intranet ve benzeri ağlar ile veri tabanlarına erişimini sağlamak, elektronik, manyetik
ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgiler ve kayıtları göstermek, talebi halinde bunların
kopyalarını müfettişe vermek zorundadırlar.

(3) Asılları alınan belgelerin müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri ile
elektronik ortamdaki bilgilerin imajı alınarak dosyasında saklanmak üzere alındığı birim, kişi
veya kuruluşa verilir.

(4) Teftiş, rehberlik, inceleme ve soruşturma yapılan birim veya kuruluşların yönetici-
leri, kendi birimlerinin iş ve işlemlerini aksatmaya sebebiyet vermeyecek şekilde, hizmetin ge-
reği gibi yürütülebilmesi için müfettişlere, görevleri süresince konumlarına uygun bir çalışma
yeri sağlamak, gereken her türlü kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmakla yükümlüdür-
ler.

(5) Denetimine başlanan birim görevlilerine verilmiş veya verilecek izinlerin kullanıl-
ması, hastalık ve zorunlu nedenler dışında, müfettişin istemi üzerine denetim sonuna kadar er-
telenebilir.

(6) İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Şube Müdürlüklerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Şube müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 14 – (1) Şube müdürlükleri, hizmetin gerektirdiği nitelikleri taşıyan yeterli

sayıda personelden oluşur.
(2) Şube müdürleri ve diğer çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Başkanlığa intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını ilgili yerlere

göndermek.
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b) Müfettişlerden gelen raporlar ile diğer evrakı kaydetmek ve ilgili olduğu yere ilet-
mek.

c) Rapor ve diğer evrakı muhafaza etmek.
ç) Başkanlık tarafından çıkarılan alt düzenleyici işlemleri ve görüş yazılarını muhafaza

etmek.
d) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(3) Şube müdürlüklerinin idaresinden, Başkana karşı birinci derecede şube müdürleri

sorumludur. Şube müdürleri ve personeli rapor, yazışma ve dosyaları, Başkanlığın izni olmadan
kimseye gösteremez, veremez ve görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

ALTINCI BÖLÜM
Müfettiş Yardımcılığına Giriş

Giriş sınavı
MADDE 15 – (1) Müfettişliğe, müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılı-

ğına atanabilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır.
(2) Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm hâlinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı

olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.
(3) Sınavın açılmasına, Başkanın teklifi üzerine Bakanın onayı ile karar verilir.
Sınavın yeri
MADDE 16 – (1) Giriş sınavı Ankarada yapılır. Yazılı sınav, gerektiğinde Başkanın

teklifi üzerine Bakanın onayı ile diğer illerde de yapılabilir.
Sınavın duyurulması
MADDE 17 – (1) Atama yapılacak kadroların sınıfları, dereceleri, sınava katılma şart-

ları, başvuru yeri, başvuru tarihleri, Başkanlıkça belirlenecek KPSS puan türü ve taban puanı,
sınavın yapılacağı yer ve tarih, sınav konuları, sınav değerlendirme yöntemi, başvuruda iste-
nilecek belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar sınav gününden en az 30 gün önce Resmî
Gazete’de ve Türkiye genelinde yayımlanan en yüksek tirajlı ilk beş gazeteden birinde en az
bir kez ilan edilmek, Bakanlık panolarına asılmak ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanmak
suretiyle duyurulur.

Sınava katılacaklarda aranacak şartlar
MADDE 18 – (1) Giriş sınavına katılabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları ta-

şımak,
b) Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak, müfettişlik

görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak,
c) Üniversitelerin mimarlık, mühendislik, mimarlık-mühendislik, ziraat, hukuk, siyasal

bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği belge-
lenmiş yerli veya yabancı yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

ç) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını dol-
durmamış olmak,

d) KPSS’ye girmek ve sınav sonucunda Başkanlıkça belirlenen taban puanı veya üze-
rinde KPSS puanı almış olmak,

gerekir.
(2) Giriş sınavına, açıktan atama izni alınmış kadro sayısının 20 katından fazla olma-

mak, KPSS başarı sıralaması esas alınmak ve her fakülte mezunlarından ayrı ayrı olmak üzere,
Başkanlıkça belirlenen sayıda aday çağrılır. Sınava çağrılacak adaylardan son sıradaki adayın
KPSS puanına eşit olan aynı durumdaki adayların da tümü sınava çağrılır.
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(3) (c) bendinde belirtilen fakültelerin hangi bölüm mezunlarından ne kadar müfettiş
yardımcısı alınacağına, Başkanın teklifi ile Bakanlık Makamından alınacak onayda yer verilir.

Giriş Sınavı başvuru şartları
MADDE 19 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenler, aday başvuru formu ilişiğinde;

iki fotoğraf, ilgili mevzuatına göre geçerlilik süresi dolmamış KPSS Sonuç Belgesi ve yük-
seköğretim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya aslı gösterilmek şartıyla Baş-
kanlıktan onaylı sureti ile Başkanlığa müracaat ederler. Adayların elektronik imza kullanmaları
şartıyla ya da kullanıcı adı ve şifresi ile profil oluşturularak elektronik ortamda müracaat et-
meleri için de olanak sağlanabilir.

(2) Aday başvuru formu; adayın T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı, doğum yeri ve
tarihi, mezun olduğu yükseköğretim kurumu ve yılı, hangi yabancı dilden sınava katılmak is-
tediği ile gerekli diğer bilgilerinin bulunduğu ve bu bilgilerin adayın imzasıyla kabul edildiği
belgedir.

(3) Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir:
a) 4,5x6 ebadında son bir yıl içinde çekilmiş 3 adet fotoğraf.
b) El yazısıyla yazılmış özgeçmişi.
c) Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyan.
ç) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.
d) Adayın, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına

dayanıklı olduğuna dair yazılı beyanı.
(4) Başvurular duyuruda belirtilen tarihe kadar yapılır. Postadaki gecikmeler ve eksik

belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanları içerdiği anlaşılan başvurular dikkate
alınmaz. Gerçeğe aykırı beyanları içerdiği anlaşılan başvurularda bulunanlar hakkında altıncı
fıkra hükmü uygulanır.

(5) Giriş sınavına kabul edileceklerin listesi Bakanlık internet sayfasında duyurulur. Bu
duyuruda adayın adı, soyadı, numarası, sınava gireceği yerin adresi, gün ve saati belirtilir.

(6) Sınavı kazanan adayların bu madde gereğince gerçeğe aykırı belge vermesi veya
beyanda bulunması halinde atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa bile bu durumun son-
radan ortaya çıkması halinde atamaları iptal edilir. Bu kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulur.

Giriş sınavının konuları
MADDE 20 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı, aşağıdaki konulardan seçilerek

yapılır.
a) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden

mezun olanlar için;
1) Hukuk: Anayasa hukuku (genel esaslar, temel haklar ve hürriyetler), idare hukuku

(genel esaslar, idarî yargı, idarî teşkilât ve kamu personeli hukuku), ceza hukuku (genel esaslar
ve kamu görevlileri ile ilgili suçlar), ceza muhakemesi hukuku (genel esaslar), medenî hukuk
(genel esaslar ve aynî haklar), borçlar hukuku (genel esaslar).

2) Ekonomi: Genel ekonomi teorisi (mikro ve makroekonomi), milletlerarası ekonomik
ilişkiler ve kuruluşlar.

3) Maliye: Genel maliye teorisi ve maliye politikası, kamu gelirleri ve giderleri, bütçe.
4) Muhasebe: Genel muhasebe, bilanço analizi ve teknikleri ile ticari hesap.
b) Diğer fakülte mezunlarından alınacak müfettiş yardımcılığı adayları için belirlenecek

sorular ise en az iki grup hâlinde olmak üzere kendi mesleki alanlarına ilişkin konulardan ha-
zırlanır.

c) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birisi.
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Sınav Kurulu
MADDE 21 – (1) Sınav Kurulu, Başkanın teklifi üzerine Bakanın onayı ile Başkanın

başkanlığında, dört başmüfettiş veya müfettişin iştirak ettirilmesi suretiyle teşkil edilir. Aynı
usulle dört yedek üye tespit edilir.

Sınav Kurulunun görevleri
MADDE 22 – (1) Sınav soruları, Sınav Kurulunca hazırlanır ve sonuçları Kurulca de-

ğerlendirilir.
(2) Sınav Kurulu, sınav disiplinini sağlamak, kopya çekilmesine, başkasının yerine sı-

nava girilmesine engel olmak ve sınavı düzenli olarak sonuçlandırmak ile görevlidir.
(3) Sınav Kurulu, sınavlara ilişkin olarak yapılacak olan diğer iş ve işlemleri kararlaş-

tırır.
Yazılı sınav sorularının hazırlanması
MADDE 23 – (1) Yazılı sınav soruları, 20 nci maddede belirtilen konu gruplarından

Sınav Kurulunca ayrı ayrı hazırlanır. Sınav kurulu ihtiyaç hâlinde üniversitelerden soru temin
edebilir.

(2) Soru kâğıtlarında sınavın süresi ve her bir soruya verilecek olan not belirtilir.
(3) Soru kâğıtları, Sınav Kurulunca imzalanır ve cevap kâğıtları ile birlikte mühürlenir.
(4) Sorular ve cevaplar, ayrı zarflara konularak zarflar mühürlenir, Sınav Kurulunca

imzalanır ve durum, bir tutanak ile tespit edilip Başkana teslim edilir. Sınavların birden fazla
yerde yapılması hâlinde zarflar yer sayısınca düzenlenir.

Yazılı sınavın yapılması
MADDE 24 – (1) Yazılı sınavın yapılması sırasında Sınav Kuruluna yardımcı olmak

üzere Başkanlıkça yeteri kadar müfettiş görevlendirilebilir.
(2) Sınav, ilânda belirtilen yer, gün ve saatte başlar. Adaylar, kimlik belgeleri kontrol

edilerek salona alınırlar; kapalı ve mühürlü soru zarfları adayların huzurunda açılarak sorular
yazdırılır veya dağıtılır.

(3) Cevap kâğıtları, kâğıttaki isim ve numara karşılaştırıldıktan ve isim bölümü adayca
kapatıldıktan sonra toplanır. Aday birden fazla cevap kâğıdı vermiş ise cevap kâğıdı sayısı da
belirtilerek listedeki isminin karşısına yazılır ve adaya imzalatılır.

(4) Sınava kaç adayın katıldığı ve kimlerin gelmediği belirlenerek, var ise, sınav sıra-
sında, sınav disiplinini bozucu davranışları, kopya çekilmesi veya başkasının yerine sınava gi-
rilmesi hususlarını da belirten bir tutanak düzenlenir. Cevap kâğıtları ve tutanaklar, zarfa ko-
nularak zarf mühürlenir ve bir tutanak ile durum tespit edilir.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi
MADDE 25 – (1) Yazılı sınav, Sınav Kurulunca değerlendirilir. Her konu grubu için

tam not 100’dür. Değerlendirilen cevap kâğıtlarında verilen not rakam ve yazı ile belirtilir. Bü-
tün kâğıtlar değerlendirildikten sonra kapalı isim yerleri açılır, en yüksek not alandan başlanmak
üzere adaylar sıraya konularak yazılı sınav sonuçları listesi hazırlanır ve Sınav Kurulunca im-
zalanır.

(2) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konu grubundan alınan notun 100 tam
puan üzerinden 60'tan ve bu notlar ortalamasının 70'ten, yabancı dil notunun ise 50'den aşağı
olmaması gerekir.

Yazılı sınav sonuçlarının ilânı ve bildirilmesi
MADDE 26 – (1) Yazılı sınavı kazananları, başarı sırasını ve sözlü sınavın yerini, gü-

nünü ve saatini gösterir liste, Başkanlık binası ve uygun görülecek diğer yerlerde asılmak su-
retiyle ve Bakanlığın internet sitesinde ilan olunur. Sözlü sınava gireceklerin aday başvuru for-
munda belirttikleri adreslerine taahhütlü mektup ile sınavın yeri, günü ve saati bildirilir.
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Sözlü sınavın yapılması ve değerlendirilmesi
MADDE 27 – (1) Sözlü sınav, yazılı sınav sonuçlarının liste hâlinde duyurulduğu ta-

rihten itibaren en çok 30 gün geçtikten sonra yapılır.
(2) Yazılı sınavdan en yüksek notu alan adaydan başlamak üzere, sınav ilanında belir-

tilen atama yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava davet edilir. Davet edilecek
en son sıradaki adayla aynı puandaki adaylar da sözlü sınava davet edilir.

(3) Sözlü sınav, adaylara bildirilen yer, gün ve saatte başlar. Adaylar, yazılı sınavdaki
başarı sırasına göre sözlü sınava alınırlar.

(4) Sözlü sınav, adayların;
a) 20 nci maddede belirtilen yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
(5) Adaylar, Sınav Kurulu tarafından dördüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila

(e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

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

Giriş sınavı sonucunun belirlenmesi ve sınav belgeleri
MADDE 28 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının sonucu, yazılı ve sözlü sınav

notlarının ortalaması alınarak saptanır.
(2) İlânda belirtilen bölüm mezunlarının her biri için öngörülen kontenjanın aşılmaması

kaydı ile sınavda başarılı olanlardan, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, başarı sırala-
masındaki önceliğe göre asıl aday olarak, sıralamada asıl adaylardan sonra, giriş sınavı duyu-
rusunda belirtilen müfettiş yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere belirlenen sa-
yıdaki aday da yedek aday olarak kabul edilir.

(3) Adayların giriş sınav notunun eşitliği halinde; yazılı sınav notu yüksek olan, yazılı
sınav notlarının eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olana sıralamada öncelik verilir.

Giriş sınavı sonuçlarının ilânı
MADDE 29 – (1) Giriş sınavı başarı listesi 26 ncı maddeye göre duyurulur ve sözlü

sınava katılanlara giriş sınavını kazanıp kazanmadıkları ve kazananların, duyurunun tebliğinden
itibaren en geç 15 gün içinde atanmak için müracaat etmeleri yazılı olarak bildirilir.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 30 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının sonuçları kendilerine tebliğ edi-

lenler, tebliğ tarihinden başlayarak 10 gün içinde Başkanlığa dilekçe ile başvurmak suretiyle
sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, Sınav Kurulunca incelenir. Kurul, inceleme sonu-
cunu bir tutanağa bağlayıp Başkanlığa sunar. Başkanlıkça, bu inceleme sonucuna göre işlem
yapılır.

Müfettiş yardımcılığına atama ve kıdem
MADDE 31 – (1) Giriş sınavı sonucunda asıl aday olanların atamaları başarı derecesi

daha yüksek olana öncelik verilmek suretiyle yapılır.
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(2) Asıl adaylardan, giriş sınavı puanlarının kendilerine tebligat yapıldığı tarihten iti-
baren, atanması için 15 gün içerisinde müracaatını yapmayan ve ataması yapılıp da göreve baş-
lamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Bu durumdaki adaylar ile göreve
başladıktan sonra üç ay içinde ayrılanların yerine, kendi bölümünden başarı derecesi daha yük-
sek olan adaya öncelik verilmek suretiyle yedek adaylar arasından atama yapılabilir.

(3) Müfettiş yardımcılığı kıdeminin belirlenmesinde, giriş sınavındaki başarı derecesi
esas alınır. Bu kıdem, müfettiş yardımcılığı süresince geçerlidir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Yetiştirmenin amacı
MADDE 32 – (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde;
a) Müfettişliğin gerektirdiği nitelikleri kazandırmak,
b) Bakanlığın hizmet alanına ilişkin mevzuat, teftiş, rehberlik, araştırma, inceleme ve

soruşturma konularında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,
c) Rapor yazımı konusunda bilgi ve kabiliyetlerini geliştirmek,
ç) Meslekî ve bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığı kazandırmak,
d) Yabancı dil bilgilerini geliştirmek,
amaçlanır.
Yetiştirme programı
MADDE 33 – (1) Müfettiş yardımcılarının Bakanlığı ilgilendiren mevzuatı ve uygula-

mayı, teftiş, rehberlik, araştırma, inceleme ve soruşturma usullerini öğrenmelerini sağlamak
üzere Başkanlıkça hizmet içi eğitim programları düzenlenir.

(2) Müfettiş yardımcılarının başmüfettiş veya müfettişlerin refakatinde çalıştırılmaları
şarttır. Müfettişler, refakatlerinde çalışan müfettiş yardımcıları hakkında gerektiğinde Başkana
bilgi verirler.

(3) Müfettiş yardımcıları bağımsız olarak teftiş, rehberlik, araştırma, inceleme ve so-
ruşturma işi yürütemezler; bu işleri yanlarında çalıştıkları başmüfettiş ve müfettişler ile birlikte
yürütebilirler. Ancak bir yıllık yetiştirme süresi sonunda yeterli oldukları anlaşılan müfettiş
yardımcıları; Başkanın teklifi üzerine Bakanın onayı ile teftiş, rehberlik, araştırma, inceleme
ve soruşturmaları bağımsız olarak yürütmek ile yetkili kılınabilirler.

(4) Müfettiş yardımcılarına yetiştirme programı çerçevesinde tez hazırlatılır ve hazır-
latılan teze ilişkin olarak aşağıdaki hususlar esas alınır:

a) Müfettiş yardımcıları yetki aldıktan sonra tez hazırlamaya hak kazanırlar.
b) Müfettiş yardımcısı, yetki verilmesinden itibaren bir ay içerisinde Bakanlığın görev

sahası ile ilgili konularda üç tez konusu seçer ve Başkanın onayı ile tez konusu belirlenir. Tez
konusunun uygun bulunmaması halinde, müfettiş yardımcısı on beş gün içinde Başkanın önerisi
doğrultusunda üç yeni tez konusu belirler. Tez konusunun ikinci defa uygun bulunmaması ha-
linde tez konusu Başkan tarafından re’sen belirlenir.

c) Müfettiş yardımcısının belirlenen süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın tez ko-
nularını sunmaması halinde, Başkan tarafından tez konusu re’sen belirlenir.

ç) Tez konularının belirlenmesinden itibaren müfettiş yardımcılarına bir yıl süre verilir.
Süresi içinde tezini Başkanlığa teslim etmeyen müfettiş yardımcısına bir defaya mahsus olmak
üzere altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.

d) Tezler, Başkanın başkanlığında, dört müfettişin iştirak ettirilmesi suretiyle teşekkül
ettirilecek bir komisyon tarafından değerlendirilir. Üyelerden herhangi birinin komisyona ka-
tılamaması halinde yerine katılacak üyeyi Başkan belirler.
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e) Tezler komisyon tarafından en geç iki ay içinde incelenir, bu sürenin ya da incele-
menin bitiminden itibaren onbeş gün içinde tezini sözlü olarak savunması için müfettiş yar-
dımcısı Komisyona çağrılır. Komisyon üyelerinin her biri teze ilişkin puanlamalarını yüz tam
puan üzerinden yapar, verilen notların aritmetik ortalaması en az yetmiş puan olan tez başarılı
sayılır. Tezin başarısız sayılması halinde komisyon tarafından hazırlanacak gerekçeli rapor,
Başkanlıkça ilgiliye tebliğ edilir.

f) Tezi, düzeltmeye gidilmesi şartı ile başarılı sayılması, tespit edilen eksiklik ve yan-
lışlıkların giderilmesi için ilgili müfettiş yardımcısına iki aydan fazla olmamak üzere verilecek
süre komisyon tarafından Başkanlığa bildirilir. Komisyonun gerekli düzeltmelerin yapıldığına
kanaat getirmesi halinde tez başarılı sayılır. Düzeltilen tezlerin değerlendirmesi (e) bendine
göre yapılır.

g) Tez değerlendirme sonuçları yeterlik sınavından en az iki ay önce duyurulur ve ilgi-
lilerine tebliğ edilir.

ğ) Tezleri başarısız sayılan müfettiş yardımcılarına, tezlerini sunmaları veya (b) bendine
göre başka bir konuda tez hazırlamaları için en fazla altı ay süre verilir.

h) Geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan müfettiş yardımcısının tezi
başarısız sayılır. Geçerli mazereti olan müfettiş yardımcısı için ayrı bir savunma tarihi belirle-
nir.

ı) Müfettiş yardımcılığı tezi ile ilgili diğer hususlar Başkanlığın hazırladığı ve Bakanın
onay verdiği yönergeyle belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yeterlik Sınavı ve Müfettişliğe Atanma

Yeterlik sınavına çağırılma
MADDE 34 – (1) Müfettiş yardımcısı olarak en az üç yıl çalışan ve 33 üncü maddenin

dördüncü fıkrasına göre hazırladığı tez başarılı bulunanlar, sınavdan en az 1 ay önce bildirim
yapılarak, yeterlik sınavına çağırılırlar. Üç yıllık sürenin hesabına toplamı üç ayı aşan hastalık
ve refakat izinleri ile aylıksız izinlerde geçen süreler dâhil edilmez.

Yeterlik sınavı
MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavı; müfettiş yardımcılarının Bakanlığı ilgilendiren mev-

zuatı ve uygulanmasını, teftiş, rehberlik, araştırma, inceleme ve soruşturma usûllerini öğrenip
öğrenmediklerini, müfettişliğin gerektirdiği diğer bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıklarını
tespit etmek üzere yapılan sınavdır.

(2) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm hâlinde yapılır.
(3) Yeterlik sınavında başarı gösteremeyen müfettiş yardımcılarına, yeterlik sınavından

itibaren bir yıllık süre içerisinde ikinci bir sınav hakkı verilir.
(4) Yeterlik sınavının üç yıllık sürenin bitimini takip eden altı aylık süre içinde yapılması

zorunludur. Yasal bir özrü nedeniyle yeterlik sınavına katılamayan müfettiş yardımcıları Baş-
kanlıkça uygun görülecek bir tarihte sınava tabi tutulurlar.

Yeterlik Sınavı Kurulu
MADDE 36 – (1) Yeterlik Sınavı Kurulu, 21 inci maddede belirtilen usul ve esaslara

göre oluşturulur.
(2) Yeterlik Sınavı Kurulu, sınavlara ilişkin olarak yapılacak olan tüm iş ve işlemleri

gerçekleştirir.
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Yeterlik sınavı konuları
MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavının konuları şunlardır:
a) Birinci grup konular:
1) Anayasa.
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.
3) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği.
4) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun.
5) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka-

nunu.
6) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu: Temel ilkeler, Devlet yönetimine, kamu güvenliğine

ve mala karşı cürümler.
7) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu: Genel hükümler.
8) 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun ile 2477

sayılı 23/4/1981 Tarih ve 2451 Sayılı Kanunun Kapsamı Dışında Kalan Kamu Kurum ve Ku-
ruluşlarında Atama Usulüne İlişkin Kanun.

9) 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Ka-
nun.

10) 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun.

11) Kamu personeline ilişkin mevzuatın disiplin hükümleri.
b) İkinci grup konular: Bakanlık teşkilâtına ilişkin genel bilgiler ve Bakanlığın yetki

ve sorumluluk alanlarına ait mevzuat.
c)Yabancı dil: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri.
Yazılı sınav sorularının hazırlanması
MADDE 38 – (1) Yazılı sınavın soruları, Yeterlik Sınavı Kurulunca, her konu grubu

için ayrı ayrı hazırlanır.
(2) Soru kâğıtlarında, sınavın süresi ve her soruya verilecek olan not belirtilir. Soru kâ-

ğıtları, Yeterlik Sınavı Kurulunca imzalanır ve cevapları ile birlikte mühürlenir.
(3) Soru ve cevap kâğıtları ayrı zarflara konulur; zarflar mühürlenip Yeterlik Sınavı

Kurulunca imzalanır ve durum, bir tutanak ile tespit edilerek Başkana teslim edilir.
Yazılı sınavın yapılması
MADDE 39 – (1) Sınav, bildirilen günde ve saatte başlar. Kapalı ve mühürlü soru zarf-

ları sınava katılanların huzurunda açılarak sorular yazdırılır veya dağıtılır.
(2) Sınav sonunda cevap kâğıtları, isim bölümü adaylarca kapatıldıktan ve kaç adet ve-

rildiği tespit edildikten sonra toplanır, zarfa konularak zarf mühürlenir ve durum bir tutanak
ile tespit edilip Kurul Başkanına teslim edilir.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi
MADDE 40 – (1) Yazılı sınav, Yeterlik Sınav Kurulunca değerlendirilir. Her konu grubu

için tam not 100’dür. Değerlendirilen cevap kâğıtlarına verilen not yazılır. Bütün kâğıtlar de-
ğerlendirildikten sonra kapalı isim yerleri açılır, en yüksek not alan adaydan başlanmak üzere
adaylar sıraya konularak yazılı sınav sonuçları listesi hazırlanır ve Yeterlik Sınavı Kurulunca
imzalanır.

(2) Yazılı sınavı başarmış sayılmak için, her konu grubunda alınan notun 60’tan ve bu
notların ortalamasının 70’ten aşağı olmaması gerekir.
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Sözlü sınava davet
MADDE 41 – (1) Yeterlik yazılı sınav sonuçları, liste hâlinde Başkanlıkça ilân edilir

ve ayrıca sınava katılanlara yazılı olarak bildirilir. Bildirimde bulunulurken, sözlü sınavın yeri,
günü ve saati de bildirilir.

Sözlü sınavın yapılması
MADDE 42 – (1) Sözlü sınav, yazılı sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren en

az 3 gün geçtikten sonra yapılır.
(2) Sözlü sınav, 41 inci maddeye göre bildirilen yer, gün ve saatte başlar. Müfettiş yar-

dımcıları, yazılı sınavdaki başarı sırasına göre sözlü sınava alınırlar.
(3) Sözlü sınavda, 37 nci maddede yer alan konulardan sorular yöneltilir.
Sözlü sınavın değerlendirilmesi
MADDE 43 – (1) Sözlü sınavda tam not 100’dür. Adaylara Yeterlik Sınavı Kurulu baş-

kan ve üyelerinden her biri ayrı ayrı not verir; notların aritmetik ortalaması bulunur; en yüksek
not alandan başlanmak üzere adaylar sıraya konularak sözlü sınav sonuçları listesi hazırlanır
ve sınav kurulunca imzalanır.

(2) Sözlü sınavı başarmış sayılmak için, alınan notun 70’ten aşağı olmaması gerekir.
Başarı sırası
MADDE 44 – (1) Sözlü sınavda başarılı olan müfettiş yardımcılarının yazılı ve sözlü

sınav notlarının aritmetik ortalamaları alınır. En yüksek not alandan başlanmak üzere adaylar
sıraya konularak yeterlik sınavı başarı listesi hazırlanır ve sınav kurulunca imzalanır. Yeterlik
sınav notunun eşitliği hâlinde, yazılı sınav notu ortalamasına bakılır, eşitliği halinde müfettiş
yardımcılığı kıdemi üstün olana sıralamada öncelik verilir.

Yeterlik sınavı sonuçlarının ilânı ve sınav sonucuna itiraz
MADDE 45 – (1) Yeterlik sınavı başarı listesi, Başkanlıkça Başkanlık binasında asıl-

mak suretiyle ve Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir ve yeterlik sınavı sonucu ayrıca yazılı
olarak bildirilir.

(2) Yeterlik sınavı sonucuna itiraz halinde 30 uncu maddeye göre işlem yapılır.
Müfettişliğe atanma
MADDE 46 – (1) Yeterlik sınavlarında başarılı olanlar, İngilizce, Fransızca ve Almanca

dillerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyindeki sınav
sonucunun bilgisayar çıktısını veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil bilgisi seviye tespit
sınavlarından buna denk puan aldığına dair geçerlilik süresi dolmamış belgenin örneğini ibraz
etmeleri hâlinde, 37 nci maddede belirtilen yabancı dil sınavından muaf olur. Aksi halde ya-
bancı dil sınavına tabi tutulur.

(2) Müfettiş yardımcılarından;
a) Yeterlik sınavında başarı gösterememesi üzerine yeterlik sınavından itibaren bir yıllık

süre içerisinde kendisine verilen ikinci sınav hakkında başarı gösteremeyenler,
b) Geçerli bir mazereti olduğunu belgeleyenler dışında yeterlik sınavına girmeyenler,
c) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de

başarısız sayılanlar,
öğrenim durumlarına, derece ve kademelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Yükselme, Kıdem ve Müfettişlik Güvencesi

Başmüfettişliğe yükselme
MADDE 47 – (1) Başkanlıkta en az on yıl çalışmış olan müfettişler başmüfettişliğe

atanabilir. Bu sürenin hesabına toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri ile aylıksız izin-
lerde geçen süreler dâhil edilmez.
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(2) Müfettişler kıdem, performans, müfettişlik yeteneği ve yeterliliği ile başarı durum-
ları göz önünde bulundurularak, Başkanının önerisi ve Bakanın uygun görüşü üzerine başmü-
fettişlik kadrolarına atanabilirler.

Müfettişlik kıdemi
MADDE 48 – (1) Müfettiş yardımcılığı kıdem sırası, giriş sınavındaki başarı derece-

lerine göre saptanır.
(2) Müfettişlik kıdem sırası, yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre saptanır. An-

cak 35 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen nedenlerle kendi dönemle-
rinden sonra yeterlik sınavına giren müfettiş yardımcıları kıdem bakımından dönemlerinin so-
nuna alınırlar.

(3) Başmüfettişlerin kıdem sıralaması, aynı tarihte başmüfettiş olanlar arasında müfet-
tişlik yeterlik sınavındaki başarı sırası, atama tarihleri farklı başmüfettişler arasında ise atama
tarihi esas alınarak yapılır.

(4) Müfettişlik görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlardan müfettişliğe dönenler,
kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar.

(5) Başkanlık yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler, dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar.
Müfettişlik güvencesi
MADDE 49 – (1) Bakanlık müfettişleri; istekleri dışında veya rehberlik ve teftiş hiz-

metlerinin gerekleri ile bağdaşmayan sıhhî, ahlâki veya meslekî yetersizlikleri tespit edilme-
dikçe görevden alınamaz ve diğer idarî ve meslekî görevlere atanamazlar.

(2) Sıhhî, ahlâki veya meslekî yetersizlik hâllerinin yargı kararı, sağlık kurulu raporu,
müfettiş raporu gibi belgeler ile tevsik edilmesi esastır.

Müfettişliğe yeniden atanma
MADDE 50 – (1) Müfettişlikten istifa suretiyle veya naklen ayrılanlar göreve dönmek

istediklerinde müfettişliğe engel bir durumları yoksa ve Başkanın uygun görüşü üzerine kadro
durumları dikkate alınarak kazanılmış haklarıyla birlikte yeniden atanabilirler.

ONUNCU BÖLÜM
Müfettişlerin Çalışma Usul ve Esasları

Müfettişlerin çalışma esasları
MADDE 51 – (1) Müfettişlerin yaptıkları görevlerde esas amaç; Bakanlığın daha iyi

hizmet vermesine yönelik çözümler ve öneriler getirmektir.
(2) Müfettişler bu esastan hareketle;
a) Bakanlığın, mevcut hukuki düzenlemeler içerisinde amaçlarına zamanında ve verimli

olarak ulaşması, amaca yönelik olarak benimsenen ilke, politika ve yöntemler ile yapılan işlem
ve eylemlerin doğruluk ve etkinliğinin araştırılması ve incelenmesi,

b) Uygulamaların mevzuat hükümlerine uygun biçimde yürütülmesi, mevzuattan ve
standartlardan sapmalar varsa, bunların nedenlerini tahlil ederek sapmaların düzeltilmesi ve
Bakanlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir düzeye ulaşması için önerilerde bulunulması,

c) Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin en aza indirilmesi,
amaçlarını göz önünde tutarlar.
(3) Müfettişlerin çalışma anlayışı; rehberlik anlayışına dayanan eğitici, verimli, iktisadi,

caydırıcı ve etkin bir denetim sistemini öngörür.
(4) Müfettişler, her kademedeki personele çalışmalarında ve yetişmelerinde yardımcı

olurlar, başarı örneklerini ortaya çıkararak yaygınlaştırmasını sağlarlar.
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(5) Müfettişler yürüttükleri görevleri sırasında, rehberlik fonksiyonlarını ön planda tu-
tarak hataları önleyici, aksaklıkları giderici, iş verimini artırıcı, rasyonel ve etkin çalışmayı
sağlayıcı, geliştirici ve eğitici olmaya özen gösterirler.

İşin devamlılığı ve devri
MADDE 52 – (1) Ön inceleme görevleri hariç olmak üzere, müfettişler, görev emrini

aldıkları tarihten itibaren 20 gün içinde göreve başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde başla-
namıyorsa, gerekçesiyle birlikte ve başlanılacağı tarih de belirtilerek Başkanlığa bildirirler.
Alınacak talimata göre hareket ederler.

(2) Ön inceleme görevleri hariç olmak üzere, müfettişler, başladıkları işleri her türlü
tedbiri zamanında alarak, görev mahallinden döndükten en geç 30 gün içerisinde sonuçlandır-
mak zorundadırlar. Bu süre içerisinde kriminal inceleme, teknik heyet raporu alınması, ilgili
birim veya kurumlardan bilgi ve belge istenilmesi ve benzeri ağırlıktaki gerekçelerle raporun
tamamlanamayacağı anlaşıldığı takdirde, işin gecikmemesi için alınan tedbirleri de kapsayacak
şekilde durum, gerekçesi ve işin tamamlanacağı tarih de belirtilerek Başkanlığa bildirilir ve
alınacak talimata göre hareket edilir.

(3) Müfettişlere verilen işlerin devredilmemesi asıldır. Ancak, devretme mecburiyeti
doğduğunda, müfettişler işleri Başkanın önerisi ve Bakanın onayı ile devredebilirler.

(4) İşin devri uygun görülen hâllerde, müfettiş, devredilen işin ne olduğunu, ne dereceye
kadar incelendiğini ve ne gibi görüş ve kanaate varıldığını belirten bir devir notu hazırlar.

(5) İş devri, görev emri ve müfettişin elindeki bütün belgelerin ve eklerinin bir dizi pu-
sulasına bağlanıp devir notu ile birlikte Başkanlığa verilmesi şeklinde yapılır.

Grup halinde çalışma
MADDE 53 – (1) Müfettişler, Başkanlıkça gerekli görülen hallerde grup halinde de

görevlendirilebilirler.
(2) Grup halinde görevlendirmelerde; grubun koordinasyonunu gruptaki en kıdemli

müfettiş sağlar.
Başka kurum personelinin suç ile ilişiği
MADDE 54 – (1) Müfettişler, teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında, diğer bakanlıklar

ile kurum ve kuruluşlar personelinin suç ile ilgili olduğunu tespit ettiklerinde, durumu Baş-
kanlığa bildirirler.

Memur olmayanların suça iştirakleri
MADDE 55 – (1) Memur olmayan kişilerin memurlarca işlenen suça iştiraklerinin tes-

pit edilmesi hâlinde, yargılanmaları memurlar ile birlikte yapılmak üzere bunlar ile ilgili hu-
suslar ayırılarak, haklarında genel hükümlere göre kovuşturma yapılması için Başkanlık ara-
cılığı ile yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. Bu durum, memurlar hakkında düzenlenen
ön inceleme raporunda da belirtilir.

Teftiş ve rehberlik ilkeleri
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hizmetlerin yürütülmesinde;
a) İlgili birimlerce öncelikle incelemede bulunulması ve teftiş mekanizmasının gereksiz

yere işletilmemesi,
b) Tarafsızlık, objektiflik, orantılılık, belge esaslı, açıklık ve yol göstericilik,
c) Maddî ve hukukî gerçekliğin ortaya konulması,
ç) Görevli bulunulan birimde hizmetin kesintiye uğratılmamasına özen gösterilmesi,
d) İlgililerin aleyhine ve lehine olan delillerin araştırılması ve birlikte değerlendirilmesi,
ilkelerine uyulur.
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ONBİRİNCİ BÖLÜM
Raporlar

Rapor çeşitleri ve raporlar üzerine yapılacak olan işlemler
MADDE 57 – (1) Müfettişler, çalışmaları sonunda işin özelliğine göre;
a) Rehberlik teftiş raporu,
b) Ön inceleme raporu,
c) Soruşturma raporu,
ç) İnceleme raporu,
d) Araştırma raporu
düzenlerler.
Rehberlik teftiş raporu
MADDE 58 – (1) Başkanlığın rehberlik ve teftiş hizmetleri, Bakanlık teşkilâtı birim-

lerinin talepleri de dikkate alınarak Bakanlık onayı üzerine Başkanlıkça hazırlanan bir plân
çerçevesinde, faaliyetlerinin daha etkin olarak yürütülmesi için Bakanlık teşkilatı ile bağlı ve
ilgili kuruluşlarına yol gösterici nitelikte gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen hizmetler sonucunda
bir rehberlik teftiş raporu düzenlenir.

(2) Verilecek rehberlik ve teftiş hizmetleri tek taraflı bir çalışma olmayıp, hizmet verilen
birimle işbirliği içerisinde yürütülür. Bu hizmetlerde şeffaflık esastır.

Ön inceleme raporu
MADDE 59 – (1) Ön inceleme raporu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görev-

lilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca yapılan ön inceleme sonunda düzenlenir.
Soruşturma raporu
MADDE 60 – (1) Soruşturma raporları, teftiş ve soruşturmaya tabi personel ile suça

iştirak eden memur olmayan şahısların ceza ve/veya disiplin suçu niteliğindeki tutum ve ey-
lemlerine ilişkin olarak yapılan adli ve idari soruşturmalar sonunda düzenlenen raporlardır.

a) Adli soruşturma raporu; Türk Ceza Kanununa veya ceza hükmü taşıyan özel kanun-
lara göre suç sayılan ve 4483 sayılı Kanun kapsamında soruşturulamayan eylemlerle ilgili ola-
rak düzenlenir.

b) Disiplin soruşturma raporu; disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlere ilişkin
olarak düzenlenir.

İnceleme raporu
MADDE 61 – (1) İnceleme raporu; inceleme konusu iş ve işlemler hakkında teklif ve

tedbirler öngören ve 57 nci maddede belirtilen diğer rapor türlerine konu olmayan hususlarda
düzenlenen rapordur.

Araştırma raporu
MADDE 62 – (1) Araştırma raporu; 57 nci maddede belirtilen diğer rapor türlerine ko-

nu olmayan hususlarda ve bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde düzenlenmesinin öngörüldüğü
rapordur.

Raporlar üzerinde yapılan işlemler
MADDE 63 – (1) Raporlar, bir nüshası, Başkanlık arşivine konulmak ve diğer nüshaları

ilgili birimlere, kurum ve kuruluşlara gönderilmek üzere, yeterli sayıda düzenlenir ve Başkan-
lığa sunulur.

(2) Raporlar, Başkanlık tarafından 3 ay içerisinde incelenir. Bu süre en fazla 45 gün
uzatılabilir. Raporda düzeltilmesi veya tamamlattırılması gereken hususlar var ise, bunların gi-
derilmesi, raporu düzenleyen müfettişten/müfettişlerden gerekçeleri belirtilerek yazılı olarak
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istenir. Rapordaki inceleme eksikliği raporu yazan müfettiş/müfettişler tarafından giderilir.
Eksik incelemeye ilişkin hususlar haricinde müfettişin, raporun esasına yönelik Başkanlık gö-
rüşüne katılmaması halinde, raporu düzenleyen müfettişin görüşü ile birlikte Başkanlık görü-
şünün de belirtildiği onay hazırlanarak, Bakana sunulup,  onaylanan görüş doğrultusunda işlem
yapılabileceği gibi, Başkanlığın teklifi Bakanın onayı üzerine başka müfettiş/müfettişlere ko-
nunun yeniden incelenmesi ve/veya soruşturulması görevi verilebilir.

(3) Raporun birden fazla müfettiş tarafından düzenlenmesi ve müfettişler arasında ra-
porun sonuçları ile ilgili görüş farklılıklarının bulunması halinde, Başkanlık farklı görüşlerden
yeniden değerlendirilmesini istediği hususu ilgili müfettişine yazılı olarak bildirir. Müfettişin
isteğe katılmaması halinde, bu maddenin ikinci fıkrasındaki hükme göre işlem yapılır.

(4) Raporların Başkanlıkça incelenmesinden sonra aşağıdaki prosedür uygulanır:
a) İşleme konulması için Bakandan olur alınır, ilgili yerlere gönderilir. Ön inceleme ra-

porları ile soruşturma raporları da, kanunen verilmesi gereken makamlara Başkanlıkça doğru-
dan gönderilir.

b) Raporların gereği ilgili birimlerce ivedilikle yerine getirilir. Raporlar üzerine ilgili
birimlerce yapılan iş ve işlemlere ait bildirimler; Başkanlıkça, raporu yazan müfettişe/müfet-
tişlere gönderilir.   Müfettiş görüşünü en geç 15 gün içinde Başkanlığa bildirir. Müfettişin ilgili
birimin görüş ve uygulamalarına katılmaması halinde Başkanlıkça müfettiş görüşleri, ilgili bi-
rimlere gönderilir. Müfettişin bu görüşleri karşısında birimler işlemlerini değiştirmedikleri tak-
dirde, yapılacak işlem veya işlemlerin tayininde, Başkanlığın teklifi üzerine Bakanın kararı
esas alınır.

c) Raporlar üzerine yapılması gereken işlemler Başkanlıkça takip edilir.
ç) Müfettişlerin emekli olmaları, kurum değiştirmeleri, başka kurumlarda geçici olarak

görevli olmaları ya da izinli olmaları nedenleriyle, ilgili birimlerden gelen bildirilerin ya da
yargıya intikal etmiş konuların incelenmesi, değerlendirilmesi ve görüş bildirilmesi Başkanlıkça
başka bir müfettişten/müfettişlerden istenebilir.

ONİKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kimlik belgesi ve mühür
MADDE 64 – (1) Müfettişlere, mühür beratı ile birer mühür, Bakan tarafından imza-

lanmış fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde müfettişlerin görev ve yetkilerini
belirten özet bilgiler yer alır.

Yurt dışına gönderilme
MADDE 65 – (1) Müfettişlerin yurt dışına gönderilmesi hakkında 21/1/1974 tarihli ve

7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına
Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Hakediş cetveli
MADDE 66 – (1) Müfettişler; görevleri ile ilgili yolluklarını, aylık olarak düzenleye-

cekleri hakediş cetvelinde gösterirler.
(2) Hakediş cetveli bir sonraki ayın 10 uncu gününe kadar Başkanlığa sunulur.
(3) Hakediş cetveline, var ise yolluk ve posta giderleri bildirimi ile diğer belgeler ek-

lenir.
Başkanlık ile yazışma
MADDE 67 – (1) Denetim, rehberlik veya soruşturma ile görevlendirilen müfettiş, gö-

revlendirildiği yer çalışma merkezi hudutları dâhilinde ise işe başlama ve bitirme yazıları ile
çalışma merkezi dışında ise ayrılış ve varış yazıları ile durumu Başkanlığa bildirir.
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(2) İşe başlama ve bitirme yazılarında; Başkanlığın görevlendirme yazısı ile görev ya-
pılan birim veya görev konusu ile ilgili bilgilere yer verilir.

(3) Ayrılış ve varış yazılarının hangi iş için, nereye ve hangi tarihte gidileceğini belir-
tecek şekilde düzenlenmesi, telgraf, faks veya elektronik posta gibi benzeri iletişim aracıyla
ve en hızlı şekilde Başkanlığa gönderilmesi gerekir.

(4) Müfettişler, görevli gittikleri yerlerden ayrılışlarından 1 gün önce Başkanlık ile ha-
berleşir ve alınacak izne göre hareket ederler.

(5) Faks ile gönderilen yazının 5 gün içerisinde Başkanlığa resmi yazı ile teyidinin ya-
pılması gerekir.

Kayıt ve dosya işleri
MADDE 68 – (1) Müfettişler, düzenledikleri raporlara ve yazılara ayrı olmak üzere

her yıl için sıra takip eden sayı verirler.
Yazışma yöntemi
MADDE 69 – (1) Müfettişler; kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle

doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık, bakanlıklar ile bunların bağlı, ilgili ve iliş-
kili kurumlarının merkez ve yurt dışı teşkilatıyla yazışmalarını Başkanlık aracılığıyla yapar-
lar.

(2) Yazışmalar, Başkanlıkça uygun görülmesi halinde, elektronik ortam veya elektronik
postayla yapılabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 70 – (1) 25/12/2011 tarihli ve 28153 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çev-

re ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut personel
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce mülga Bayındırlık

ve İskân Bakanlığı ile mülga Çevre ve Orman Bakanlığında başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş
yardımcısı kadrolarında geçirilen süreler Çevre ve Şehircilik Bakanlığında başmüfettiş, müfettiş
ve müfettiş yardımcısı kadrolarında geçmiş sayılır.

Devam eden işler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce müfettiş yardım-

cılığı görevine başlamış olanların yeterlik sınav konuları ile müfettişliğe atanma işlemleri,
31/8/1991 tarihli ve 20977 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce 25/12/2011 tarihine kadar görev em-
rine bağlanmış olan inceleme ve soruşturmalar, 31/8/1991 tarihli ve 20977 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür ve sonuçlandırılır.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce 25/12/2011 tarihinden sonra görev
emrine bağlanmış olan inceleme, araştırma ve soruşturmalar, 25/12/2011 tarihli ve 28153 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür ve sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 71 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 72 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığından:

AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/12/2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambu-

lanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve

Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı

maddesi, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu madde-

sinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanu-

nunun 71 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i), (j), (m) ve

(ö) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki (p) ve (r) bentleri eklenmiştir.

“i) İl ambulans servisi: İl düzeyinde ambulans hizmetlerini sevk ve idare eden birimi,”

“j) Komisyon: Ambulans servisleri ve ambulansların incelenmesi, teftiş ve denetimi

amacıyla müdürlük acil sağlık hizmetlerinde görevli tercihen biri hekim en az üç sağlık perso-

nelinden oluşan ekibi,”

“m) Özel kuruluş: Gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerini, iktisadilik esaslarına

ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşlarını,”

“ö) Hasta nakil aracı: Nakil esnasında normal şartlarda tıbbi müdahale gerektirmeyen

hastaların sağlık kuruluşlarına veya sağlık kuruluşundan evlerine götürülmesi amacıyla kulla-

nılan sedyesiz araçları,”

“p) ATV  (All Terrian Vehicle): Tüm arazi koşullarında kullanılabilen araçları,”

“r) NRP (Neonatal Resusitasyon Programı): Yeni doğan canlandırma eğitimini,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Ambulanslar, ulaşım şekline göre kara, hava ve deniz ambulansları

olarak; kara ambulansları da kullanım amacına göre acil yardım ambulansı, hasta nakil ambu-

lansı, yoğun bakım ambulansı ve özel donanımlı ambulanslar olarak sınıflandırılır.

a) Kara ambulansları:

1) Acil yardım ambulansı: Her türlü acil durumda, olay yerinde ve ambulans içerisinde

hasta ve yaralılara gerekli acil tıbbi müdahaleyi yapabilecek ekibe ve ek-1 ve ek-2’de yer alan

teknik ve tıbbi donanıma sahip kara aracıdır.

2) Hasta nakil ambulansı: Acil tıbbi müdahale gerektirmeyen hasta veya yaralıların

nakli amacıyla kullanılan, en az bir sağlık personeli bulunan ve ek-1 ve ek-2’de belirtilen teknik

ve tıbbi donanıma sahip kara aracıdır.

3) Yoğun bakım ambulansı: Hastaların nakli esnasında ileri seviyede izlenmesine ve

tedavisine yönelik tasarımlanan, Yönetmeliğin ek-1 ve ek-2’sinde yer alan teknik ve tıbbi do-

nanıma sahip kara aracıdır.
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4) Özel donanımlı ambulanslar: Acil hasta veya yaralılara olay yerinde acil tıbbi yardımı

sağlamak veya görev yaptığı bölgenin coğrafi özelliği ile taşıdığı hasta veya yaralıların yaşı,

fiziki ve tıbbi durumlarına göre özel olarak tasarlanmış ve buna göre personel ve ekipmanla

donatılmış araçlardır. Özel donanımlı ambulansların ambulans uygunluk belgesi, Genel Mü-

dürlüğün uygun görüşü alınarak ek-6’ya uygun olarak müdürlükçe düzenlendikten sonra yetkili

trafik birimlerince tescil edilir. Yeni doğan hastaların nakli amacıyla kullanılacak ambulanslar;

acil yardım ambulansının tıbbi ve teknik donanımlarını sağlamanın yanısıra ventilatörlü trans-

port kuvözü bulundurmak zorundadır. Bu ambulanslarda yetişkin hastalarda kullanılacak tıbbi

donanım ve malzeme aranmaz. Arazi tipi kar paletli, çoklu hasta taşıyabilen, obez hasta taşı-

yabilen, hovercraft, kara, deniz ve kar motosikleti, pedallı ya da motorlu bisiklet ve ATV gibi

özel donanımlı ambulansların ambulans olarak tescili; teknik ve tıbbi özellikleri bakımından

Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak müdürlükçe ek-6’ya uygun olarak düzenlenecek

ambulans uygunluk belgesi ile yapılır.

b) Hava ambulansları: Hasta nakli veya acil tıbbi müdahale amaçlı kullanılmak üzere

ulusal sivil havacılık yetkili biriminden çalışma ve uçuş izni almış ve ek-3’de belirtilen tıbbi

donanıma sahip uçak ve helikopterlerdir.

c) Deniz ambulansları: Hasta nakli veya acil tıbbi müdahale amaçlı kullanılmak üzere

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından çalışma izni almış ve ek-3’de belirtilen

tıbbi donanıma sahip deniz araçlarıdır.

(2) Hasta nakil araçları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sağlık kuruluşlarına bağlı

olarak çalışır. Türk Standardları Enstitüsünden araç tadilat belgesi alınıp müdürlükten ek-6’ya

uygun olarak hasta nakil aracı uygunluk belgesi alındıktan sonra yetkili trafik birimlerince

tescil edilir. Bu araçlarda nakil esnasında en az bir sağlık personeli bulundurulur. Hasta nakil

araçlarında asgari aşağıdaki donanımlar yer alır:

a) Haberleşme cihazları (telsiz veya telefon),

b) Aracın kullanım amacını belirten fosforlu yazı ve işaretler,

c) Bir adet tansiyon aleti, bir adet portatif oksijen ünitesi, otomatik eksternal defibrilatör

ve bir adet temel tıbbi malzeme çantası,

ç) Araç takip ve navigasyon sistemleri.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-

lenmiştir.

“d) Araç takip ve navigasyon sistemleri.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “yaşam

desteği” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya NRP” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına “iki şerit çevreler”

ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da Bakanlığın uygun görüşü ile beyaz zemin üzerine kır-

mızı ve mavi renklerden oluşan giydirme yapılabilir.” ibaresi eklenmiş ve dördüncü fıkrasında

yer alan “20x50” ibaresi “30x60” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “durum

tespit tutanağı düzenlenir.” ibaresi, “durum ek-10/B’ye dayanılarak hazırlanan resmi yazı ile

ilgili firma ya da kişiye bildirilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Şoför olarak çalışacak personelin sürücü belgesi fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf

ve temel ilkyardım eğitimi sertifikası fotokopisi.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilmiş

olup “TS EN 1789 EK-C Uygunluk Belgesi” almamış 2011 ve 2012 model ambulanslar bir

yıl; 2005-2010 model ambulanslar iki yıl; 2004 ve daha eski model ambulanslar üç yıl içeri-

sinde muayene yaptırarak “TS EN 1789 EK-C Uygunluk Belgesi” almak zorundadır.  Bu süre

sonunda gerekli şartları yerine getirmeyen ambulansların faaliyetleri valilikçe süresiz olarak

durdurulur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ek-1’inin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Ambulans olarak kullanılacak araçlar, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolu

Trafik Kanununa uygun olmalı ve ilk kez ambulans ruhsatı alacak araçlar beş yaşından fazla

olmamalıdır. Daha önce ambulans ruhsatı almış ve beş yaşını doldurmuş olan araçlardan, her

iki yılda bir Türk Standardları Enstitüsü veya yetkilendirdiği kurumlarca TS EN 1789 sayılı

Türk Standardı ve bu ek’e göre yapılan muayene sonucunda Türk Standardları Enstitüsünce

düzenlenen “TS EN 1789 EK-C Uygunluk Belgesi” ile birlikte bu Yönetmeliğin ek-2 ve ek-

4’ünde öngörülen çerçevede müdürlükçe yapılan muayene sonucunda, uygun olanların izinleri

on beş yaşına kadar uzatılabilir. Bu değişikliğin yürürlük tarihinden sonra TS EN 1789 Stan-

dardının güncel versiyonuna göre muayene edilen ve “TS EN 1789 EK-C Uygunluk Belgesi”

alan araçlar, on yıl süreyle Standartta yapılabilecek yeni revizyonlardan muaf tutulurlar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin ek-6’sında yer alan “Ambulans/Acil Sağlık Aracı

Uygunluk Belgesi”nin “AMBULANSIN/ACİL SAĞLIK ARACININ” başlığı altında yer alan

“TESCİL SIRA NO:” satırından sonra gelmek üzere “ARAÇ KATEGORİSİ:” ve “ARAÇ TÜRÜ:”

satırları eklenmiştir.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

7/12/2006 26369

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 4/12/2007 26720
2- 17/10/2008 27027
3- 4/4/2012 28254
4- 10/4/2012 28260
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

DENİZCİLİK KOORDİNASYON KOMİSYONU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizcilik

Koordinasyon Komisyonu Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Komisyon, Bakanlık Müsteşarı veya Bakanlık Müsteşarının bulunmaması halinde

en az Müsteşar Yardımcısı düzeyindeki bir yetkilinin başkanlığında; Avrupa Birliği Bakanlığı,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret

Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Deniz Kuv-

vetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Baş-

kanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, denizcilik fakültelerini temsilen

Yükseköğretim Kurulu, Hazine Müsteşarlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İstanbul

ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası, Mersin Deniz Ticaret

Odası ve Bakanlık ana hizmet birimleri olan Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü,

Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel

Müdürlüğü, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel

Müdürlüğü ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek karar alma yet-

kisini haiz en az genel müdür yardımcısı veya muadili birer yetkiliden oluşur.”

“(5) Komisyon toplantısı gündemi ile ilişkili olmak kaydıyla,  Komisyona birinci ve

ikinci fıkrada belirtilenler dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri de

davet edilebilir. Komisyon, bu maddede belirtilen veya komisyon toplantısına ayrıca davet edi-

len kamu ve özel hukuk tüzel kişilerinden bilgi istemek ve ilgili temsilcileri çağırıp bilgi almak

yetkisine sahiptir. Bu istekler gecikmeksizin yerine getirilir.” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

yürütür.

—— • ——
Ardahan Üniversitesinden:

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS-LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/7/2009 tarihli ve 27302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ardahan

Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2/9/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Iğdır Üniversitesinden:
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Iğdır Üniversitesine bağlı enstitülerde yürü-

tülen lisansüstü eğitim-öğretim esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Iğdır Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen, tezli

yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans, doktora
ve sanatta yeterlik programları ile bilimsel araştırma ve uygulamalardan oluşan lisansüstü eği-
tim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Ana bilim/ana sanat dalı: İlgili enstitü ana bilim/ana sanat dalını,
ç) Ana bilim/ana sanat dalı akademik kurulu: İlgili enstitü ana bilim/ana sanat dalı aka-

demik kurulunu,
d) Bütünleşik doktora programı: Yükseköğretim Kurulu tarafından açılması onaylanmış

yüksek lisans programı ile doktora programlarının kesintisiz olarak birleştirildiği lisansüstü
programını,

e) Enstitü: Iğdır Üniversitesine bağlı olarak eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
f) Enstitü kurulu: İlgili enstitü kurulunu,
g) IELTS: International English Language Testing System Sınavını,
ğ) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
h) Rektörlük: Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünü,
ı) Senato: Iğdır Üniversitesi Senatosunu,
i) TOEFL: Test of English as a Foreign Language Sınavını,
j) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
k) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
l) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
m) Üniversite: Iğdır Üniversitesini,
n) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Lisansüstü program açma esasları
MADDE 5 – (1) Enstitülerde lisansüstü program açılmasında, başka kurumlarla işbir-

liğinde ve yarıyıl dışında eğitim-öğretim etkinliklerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Lisansüstü eğitim; tezli/tezsiz yüksek lisans, orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz

yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik düzeylerinde yapılır.
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b) Lisansüstü program açabilmek için; YÖK’ün belirlediği koşullara sahip bir anabi-
lim/ana sanat dalı, başvuru belgelerini YÖK’ün belirlediği ölçülere uygun olarak doldurup,
Enstitüye başvurur. Başvuru, Enstitü Kurulunca değerlendirilip Senatoya sunulur. Senatonun
kararı, YÖK tarafından onaylandığı takdirde lisansüstü program açılabilir.

c) Enstitü, Rektörlük onayı ile diğer yükseköğretim ve araştırma kurumlarıyla işbirliği
yaparak Üniversitelerarası İşbirliği Programı (UNİP) ve benzeri programlar çerçevesinde ortak
lisansüstü programlar açabilir.

ç) Enstitü, güz ve bahar yarıyıllarında normal ve ikinci öğretime ek olarak, uzaktan eği-
tim, staj, yaz okulu ve kursları açabilir. Bunların süresi ve şekli, enstitü kurulunun önerisi, Se-
natonun kararı ve YÖK’ün izni ile karara bağlanır.

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

Kontenjanların belirlenmesi ve duyurusu
MADDE 6 – (1) Enstitülerde eğitim-öğretim, yürütülen lisansüstü programlara öğrenci

alınıp alınmaması, alınacak öğrencilerin sayısı, ilgili anabilim/ana sanat dalı başkanlığının öne-
risinden sonra, Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir ve Rektörün onayıyla kesinleşir.
Kontenjanların karara bağlanmasından sonra, lisansüstü programların kontenjanlarına, başvuru
ve sınav koşullarına ilişkin duyuru, Rektörlükçe yapılır.

Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru
MADDE 7 – (1) Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda aşağıdaki esaslar

uygulanır:
a) Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; lisansüstü

programın öngördüğü bir lisans diplomasına ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
tarafından yapılan ALES’ten, başvurdukları lisansüstü programın gerekli gördüğü puan türün-
den en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir.

b) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarlardan mezun olup, bu fakülte veya kon-
servatuarlara bağlı anabilim/ana sanat dallarında yüksek lisans yapmak için başvuran adaylarda
ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

c) Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı me-
kânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim
faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.

Yabancı uyruklu adayların yüksek lisansa başvurusu
MADDE 8 – (1) Yabancı uyruklu adayların tezli/tezsiz yüksek lisans programlarına

başvurularında aşağıdaki koşullar aranır:
a) YÖK tarafından denkliği kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olmak,
b) ALES’ten, başvurduğu programın istediği puan türünden en az 55 standart puana sa-

hip olmak veya YÖK tarafından ALES’e eşdeğer kabul edilen bir sınavdan YÖK tarafından
yeterli görülen bir puan almak,

c) Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER)
tarafından yapılan Türkçe sınavından en az 60 puan almış olmak,
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ç) Türkiye Cumhuriyeti veya kendi hükümetinden burs alarak ikili anlaşmalara göre
veya kendi hesabına yüksek lisans yapmak üzere başvuran, Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve
Balkanlarda yaşayan öğrenci adayları, TÖMER’in yaptığı Türkçe sınavını başarmak koşuluyla,
lisans notları değerlendirilerek, Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla öğrenci olarak kabul edi-
lebilirler. Ancak bu adayların, başvurdukları bilimsel alanla ilgili dil ve bilgi düzeylerinin tespiti
için Enstitü ayrıca sınav yapar, eksikleri belirlenenlere bu eksikler tamamlattırılır,

d) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü doğrultusunda
bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir. Bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlayan
öğrenciler, eğitim öğretimlerine bu Yönetmelik hükümlerine göre devam eder,

e) Enstitülerin lisansüstü programlarına başvurularda; ilgili programın anabilim dalı ta-
rafından teklif edilen ve enstitü yönetim kurulu onayıyla açılan kontenjandan daha fazla talep
olması halinde, başvuran adaylar yazılı veya sözlü sınava tabi tutulur. Adayların kontenjan dâ-
hilinde öğrenciliğe kabulleri ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuru
MADDE 9 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların

aşağıdaki koşulları taşımaları gerekir:
a) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans

diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fa-
külteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya
Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yet-
kisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 ALES puanına sahip
olmaları gerekir. Lisans diplomasıyla başvuranların, ALES’ten başvurduğu programın puan
türünden en az 80 standart puana ve YDS’den en az 55 puana veya YÖK tarafından kabul
edilen bir yabancı dil sınavından belirlenen asgari yabancı dil puanına sahip olmaları gerekir.

b) Bütünleşik doktora programına başvuracak adayların; ALES’ten başvurduğu prog-
ramın puan türünden en az 80 standart puana, lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden
en az 3 veya muadili bir puana ve YDS’den en az 55 puana veya YÖK tarafından kabul edilen
bir yabancı dil sınavından belirlenen asgari yabancı dil puanına sahip olmaları gerekir.

c) Temel tıp bilimlerinde doktora programına başvurabilmek için; tıp fakültesi mezun-
larının, lisans diplomasına ve en az 55 temel tıp puanına ya da ALES’in sayısal kısmından 55
standart puana sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı; TUS’un temel tıp bilimleri testi 1 inci
bölümünden elde edilen standart puanın 0.7, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart
puanın 0.3 ile çarpılarak, sonuçların toplanmasından elde edilir.

ç) Tıp fakültesi mezunu olmayanların ise; yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği, ec-
zacılık fakültesinin beş yıllık fakülte derecesi veya veteriner fakültesi diplomasına, bu fıkranın
(b) bendindeki şartlara ve ALES’in sayısal kısmından en az 55 standart puana sahip olmaları
gerekir.

d) Sanatta Yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek li-
sans diplomasına sahip olmaları ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlar haricinde,
ALES’in sözel kısmından 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, lisans derecesiyle sanatta
yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3
veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarların
sanatta yeterlik programlarına girişte, adaylar güzel sanatlar fakültesi veya konservatuar me-
zunu iseler, adayların başvurusunda ALES’e girme koşulu aranmaz.

Yabancı uyruklu adayların doktora/sanatta yeterlik programına başvurusu
MADDE 10 – (1) Yabancı uyruklu adayların doktora/sanatta yeterlik programlarına

başvurusunda aşağıdaki koşullar aranır:
a) YÖK tarafından denkliği kabul edilen bir lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip

olmak,
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b) ALES’ten, başvurduğu programın istediği puan türünden en az 55 standart puana sa-
hip olmak veya YÖK tarafından ALES’e eşdeğer kabul edilen bir sınavdan, YÖK tarafından
uygun görülen en az standart puana sahip olmak, ancak Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konser-
vatuvarlara öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz,

c) Ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden YDS’den
en az 55 puana veya YÖK tarafından kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından
YÖK’ün belirlediği en az standart puana sahip olmak,

ç) TÖMER tarafından yapılan Türkçe sınavından en az 60 puan almak,
d) En az üç öğretim üyesinden alınmış referans mektubuna sahip olmak,
e) Bütünleşik doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adayların; ALES’ten

başvurduğu programın puan türünden en az 80 standart puana, lisans mezuniyet not ortalaması
olarak 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir,

f) Türkiye Cumhuriyeti veya kendi hükümetinden burs alarak, ikili anlaşmalara göre
veya kendi hesabına doktora/sanatta yeterlik yapmak üzere başvuran, Türk Cumhuriyetleri ile
Asya ve Balkanlarda yaşayan öğrenci adayları; TÖMER’in yaptığı Türkçe sınavını başarmak
koşuluyla, lisans ve yüksek lisans not ortalaması değerlendirilerek, Enstitü Yönetim Kurulunun
kararıyla öğrenci olarak kabul edilebilir. Ancak bu adayların, başvurdukları bilimsel alanla
ilgili dil ve bilgi düzeylerinin tespiti için Enstitü ayrıca sınav yapar, eksikleri belirlenenlere bu
eksikler tamamlattırılır,

g) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü doğrultusunda
bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir. Bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlayan
öğrenciler, eğitim öğretimlerine bu Yönetmelik hükümlerine göre devam eder,

ğ) Enstitülerin lisansüstü programlarına başvurularda; ilgili programın anabilim dalı
tarafından teklif edilen ve enstitü yönetim kurulu onayıyla açılan kontenjandan daha fazla talep
olması halinde, başvuran adaylar yazılı veya sözlü sınava tabi tutulur. Adayların kontenjan dâ-
hilinde öğrenciliğe kabulleri ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

İlk kayıt, kayıt yenileme ve protokol işlemleri
MADDE 11 – (1) Enstitülerde ilk kayıt, kayıt yenileme ve protokol işlemlerinde aşa-

ğıdaki esaslar uygulanır:
a) Lisansüstü giriş sınavında başarılı olan, özel öğrenci olarak lisansüstü programlara

kabul edilen ve Enstitüde daha önce kayıtlı bulunan öğrenciler, Enstitünün duyurduğu tarihler
içinde ve istediği belgelerle birlikte ilk kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırır. Bu süre-
lerin dışında kayıt işlemlerinin yapılmasına, ancak Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve Se-
natonun onayıyla izin verilebilir. Duyurulan tarihler içinde ilk kaydını yaptırmayanlar, kayıt
yaptırmadıkları dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz. Birbirini takip eden iki dönem-
de kayıt yeniletmeyenlerin Enstitüyle ilişiği kesilir. Öğrenci, eğer ilk kez kayıt yeniletmemişse,
Enstitüyle ilişiği kesilmez; ancak kayıt yeniletmediği yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Kayıt
yenilemeyen öğrenci, tez savunma aşamasında ise, savunma sınavına alınmaz.

b) Kayıt yenileyen öğrencilerden normal süreyi dolduranların her yıl ilgili mevzuatla
belirlenen öğrenim katkı payını ödemeleri gerekir.

c) Enstitüye kayıt yaptıran ve kayıt yenileme işlemleri yapan her öğrenci, Enstitünün
duyurduğu tarihler içinde ders/tez protokolü yapmak zorundadır. İlk kez kayıt yaptıran öğren-
cilerin protokol işlemleri, anabilim/ana sanat dalı başkanlığının gözetiminde yapılır. Kayıt ye-
nileyen öğrencilerin protokol işlemleri ise, danışmanların gözetiminde yaptırılır. Enstitünün
duyurduğu tarihler arasında protokol işlemlerini yapmayan öğrenciye bir hak daha verilmez.
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Ancak Senatonun ilân ettiği akademik takvimdeki ekle/sil döneminde, daha önce protokol yap-
mış öğrenciler, ders/tez danışmanlarının ve anabilim/ana sanat dalı başkanlığının onayıyla, pro-
tokollerinde değişiklik yapabilir. Enstitünün duyurduğu tarihlerde protokol yapmayan öğren-
ciler, ekle/sil döneminde protokol yapamaz, protokol yapmadıkları için derslere devam edemez
ve söz konusu dönemde devamsız sayılırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Giriş Sınavları

Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarına giriş sınavları
MADDE 12 – (1) Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarının giriş sınavlarında uyulacak

esaslar şunlardır:
a) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adaylar, enstitü yönetim kuru-

lunun alanında belirlediği üç kişilik jüri tarafından, güzel sanatlar ve yetenek gerektiren alan-
larda mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi; diğer alanlarda ise mülakat sınavına alınırlar
ve başarı notu 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

b) Tezli yüksek lisans programına giriş sınavında öğrencinin başarı notu; ALES standart
puanının %50’si ve lisans not ortalamasının %20’si ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö ince-
lemesi notunun %30’u toplanarak hesaplanır. Sınavın değerlendirilmeye alınabilmesi için ada-
yın mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucundan en az 50 puan alması gerekir.

c) Sınav sonucunda başarı notu 65 ve daha yukarı olan adaylar, puan sırasına göre yük-
sek lisans programında ilan edilen kontenjan dahilinde öğrenciliğe kabul edilir.

ç) Başarı notu hesaplama yöntemi, her akademik yılın başlangıcında, Enstitü Kurulunun
teklifi ve Senatonun onayı ile değiştirilebilir.

d) Tezsiz yüksek lisans giriş sınavında ise başarı notu ALES sınav sonucu ve mezuniyet
not ortalaması değerlendirilerek hesaplanır. ALES notunun % 60’ı, lisans mezuniyet not orta-
lamasının % 40’ı, toplam 55 puandan az olmamak kaydıyla adaylar en yüksek puanlı olandan
itibaren sıralanır. İlgili ana bilim dalında ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Tezsiz yüksek
lisans programlarına girişte bilimsel değerlendirme sınavı yapılmaz.

(2) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarlardan mezun olup, bu fakülte veya kon-
servatuarlara bağlı anabilim/ana sanat dallarında yüksek lisans yapmak için başvuran adaylarda
ALES’e girmiş olma koşulu aranmadığı için, giriş sınavı başarı notu; lisans not ortalamasının
%50’si ile sözlü/yetenek notunun %50’si toplanarak hesaplanır. Sınavın değerlendirilmeye alı-
nabilmesi için adayın bilim sınavından en az 50 alması gerekir. Sınav sonucunda başarı notu
65 ve daha yukarı olan adaylar, puan sırasına göre yüksek lisans programında ilân edilen kon-
tenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Başarı notu hesaplama yöntemi, her akademik yılın
başlangıcında, Enstitü Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile değiştirilebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programı İkinci Lisansüstü Öğretimde de yürütülebilir.
Orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarına giriş sınavı
MADDE 13 – (1) Orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans (4+1) program-

larına öğrenci kabulünde uygulanacak esaslar şunlardır:
a) Orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans (4+1) programlarına girişte, ayrı

bir sınav yapılmaz. Programa kabul edilmek için gereken başarı notu; ALES’in %50’si ile lisans
not ortalamasının %50’si toplanarak hesaplanır.

b) Bu programlara başvuran adaylar içinden başarı notu en yüksek olandan başlayarak
sıralama yapılır ve duyurulan kontenjan sayısı kadar aday, öğrenciliğe kabul edilir. Programa
kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler arasından, duyurulan tarihler arasında kayıt yaptır-
mayanların yerine, duyurulan başarı notu sıralamasına uymak koşuluyla, kayıt yaptırmayan
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aday sayısı kadar bir yedek liste Enstitüce duyurulur ve yedek listedeki öğrencilere, duyurulan
tarihler arasında kayıt yapma hakkı verilir. Bu programda, kontenjan yedek listeyle de doldu-
rulamazsa, yine başarı notu sıralaması bozulmadan Enstitü Yönetim Kurulunun karar vermesi
hâlinde en fazla üçüncü yedek liste ilân edilebilir.

c) Giriş sınavı başarı notu hesaplanmasında, lisans not ortalaması 100’lük sisteme çev-
rilir.

ç) Sıralama sonucunda, ALES ve lisans not ortalamalarının %50’lerinin toplamı eşit
olan adayların çıkması durumunda, başvurduğu programın istediği puan türünden ALES puanı
yüksek olan adaya öncelik verilir.

d) Başarı notu hesaplama yöntemi, her akademik yılın başlangıcında, Enstitü Kurulunun
teklifi ve Senatonun onayı ile değiştirilebilir.

Doktora/sanatta yeterlik programlarına giriş sınavları
MADDE 14 – (1) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına giriş sınavlarında uygula-

nacak esaslar şunlardır:
a) Doktora, bütünleşik doktora ve sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde aday-

lar, enstitü yönetim kurulunun alanında belirlediği üç kişilik jüri tarafından, mülakat/yetenek
sınavı/portfolyö incelemesi sınavına alınırlar. Mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi ba-
şarı notu 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

b) Yüksek lisans yaptıktan sonra doktora programına başvuran adayların giriş sınavında
başarı notu; ALES standart puanının %50’si, lisans not ortalamasının %15’i ve yüksek lisans
not ortalamasının %15’i ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi notunun %20’si top-
lanarak hesaplanır.

c) Temel tıp bilimlerinde doktora programına başvuran tıp fakültesi mezunlarının başarı
notu; TUS veya ALES puanının %50’si ve lisans not ortalamasının %20’si ile mülakat sınav
notunun %30’u toplanarak hesaplanır.

ç) Sanatta yeterlik programlarına giriş sınavında, yüksek lisans yaptıktan sonra başvu-
ruda bulunan ve ALES’e girme koşulu aranan adayların sınav notlarının hesaplanmasında;
ALES standart puanının %50’si, lisans not ortalamasının %15’i ve yüksek lisans not ortala-
masının %15’i ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö inceleme notunun %20’si toplanarak he-
saplanır.

d) Lisans derecesiyle doğrudan sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların gi-
riş sınavında başarı notu; ALES standart puanının % 50’si ve lisans not ortalamasının % 20’si
ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi notunun % 30’u toplanarak hesaplanır.

e) ALES’e girme koşulu aranmayan adayların giriş sınavında başarı notu; lisans not or-
talamasının %50’si ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi notunun %50’si toplanarak
hesaplanır.

f) Sınavların değerlendirilmeye alınabilmesi için adayın mülakat/yetenek sınavı/port-
folyö incelemesi sonucundan en az 50 puan alması gerekir. Puanlama sonucunda başarı notu
65 ve daha yukarı olan asıl/yedek adaylar, puan sırasına göre, doktora/sanatta yeterlik progra-
mında ilân edilen kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt yaptırma-
yanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer.

g) Bütünleşik doktora programına başvuran adayların mülakat/yetenek sınavı/portfolyö
incelemesi sonucundan en az 55 puan alması gerekir. Puanlama sonucunda başarı notu 70 ve
daha yukarı olan asıl/yedek adaylar, puan sırasına göre, ilân edilen kontenjan dâhilinde öğren-
ciliğe kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer.

ğ) Doktora/sanatta yeterlik giriş sınavında başarı notu hesaplama yöntemi, her akademik
yılın başlangıcında, Enstitü Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile değiştirilebilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yatay Geçiş, Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları Arasında Geçiş,

Özel Öğrenci Kabulü ve Bilimsel Hazırlık Programı

Yatay geçiş esasları
MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlarda yatay geçiş esasları şunlardır:
a) Yatay geçiş yoluyla öğrenci alınabilmesi için, ilgili anabilim/ana sanat dalının kon-

tenjan talebinde bulunması, bu talebin Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanması ve Rek-
törlükçe onaylanarak ilân edilmesi gerekir.

b) Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğ-
retim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamam-
lamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Öğren-
cinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden
ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması gerekir.

c) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını ta-
nıtan ve başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin
başlama tarihinden en az üç hafta önce ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü;
başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığına göndererek bu fıkranın
(b) bendinde belirtilen koşullar bakımından anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğ-
rencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister.

ç) Anabilim dalı görüş ve önerileri enstitü yönetim kurulunda incelenerek öğrencinin
yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır.

d) Yatay geçişe başvuran öğrencilerin lisansüstü ders not ortalamasının eşit olması du-
rumunda ALES puanı yüksek olanlara öncelik verilir ve duyurulan kontenjan dahilinde yatay
geçişleri kabul edilir.

e) Lisansüstü programlara, tez aşamasında ve doktora yeterlik sınavından sonra yatay
geçiş kabul edilmez.

Tezli/tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş
MADDE 16 – (1) Aynı anabilim/ana sanat dalındaki bir tezli programdan aynı anabi-

lim/ana sanat dalındaki tezsiz yüksek lisans programına veya yine aynı anabilim/ana sanat da-
lındaki bir tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına aşağıda belirtilen
esaslara göre geçiş yapılabilir:

a) Bu tür geçişlerde, öğrenci; kayıtlı bulunduğu programda birinci yarı yılı, tüm ders-
lerini başararak tamamlamak ve ikinci yarı yılın kayıt yenileme döneminden önce geçiş baş-
vurusunu yapmak zorundadır.

b) Tez veya dönem projesi hazırlama aşamasına geçen bir öğrencinin bu programlara
geçiş başvurusu kabul edilmez.

c) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için
belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş
yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu
kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

ç) Bu programlar arasında geçiş, ilgili anabilim/ana sanat dalı akademik kurulunun öne-
risi, Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla karara bağlanır.

d) Geçişi kabul edilen öğrenci, geçiş yaptığı programın tüm koşullarını yerine getirmek
zorundadır.
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Özel öğrenci kabulü
MADDE 17 – (1) Özel öğrenci kabulünde aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Lisans veya yüksek lisans mezunu olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyen-

ler, duyurulan kayıt tarihleri içinde, istenen belgelerle Enstitünün ilgili anabilim/ana sanat dalı
başkanlığına başvurur ve ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulunun onayıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilir.

b) Özel öğrenciler de asıl öğrenciler gibi, Üniversiteye karşı yükümlülüklerini ve izle-
dikleri dersin tüm koşullarını yerine getirmek zorundadır.

c) Özel öğrencilik süresi en fazla iki yarıyıldır. Bir dönemde en fazla altı kredilik ders
alınabilir. Özel öğrencilikte başarılan derslerden, lisansüstü öğrenciliğe geçilmesi halinde muaf
olunur.

ç) Özel öğrenciliğe kabul edilenlerin öğrenci kredi saati başına harç miktarı Üniversite
Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

d) Özel öğrenciler, asıl öğrencilik haklarından yararlanamaz.
e) Bütünleşik doktora programına özel öğrenci kabul edilmez.
Bilimsel hazırlık programı
MADDE 18 – (1) Lisansüstü programlardaki bilimsel hazırlık programlarına ilişkin

esaslar şunlardır:
a) Lisans veya yüksek lisans derecesini; başvurdukları yüksek lisans veya doktora, sa-

natta yeterlik programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derece-
sini Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan almış olanlar, anabilim/ana sanat dalı
akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla bilimsel hazırlık progra-
mına tabi tutulabilir.

b) Bilimsel hazırlık programı en az bir, en fazla iki yarıyıl olabilir. Bu süre, dönem izin-
leri dışında uzatılmaz. Bu programın bir ya da iki yarıyıl sürmesine, ilgili anabilim/ana sanat
dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla karar verilir. Bilimsel
hazırlık programında geçirilen süre; yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programı sü-
resine dahil edilmez. Bu programı en çok iki yarıyılda tamamlayamayan öğrencinin kaydı si-
linir.

c) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler ve kredi miktarları, programı öneren
anabilim/ana sanat dalı akademik kurulu tarafından belirlenip Enstitü Yönetim Kurulunca onay-
lanır.

ç) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerle ilgili devam, sınavlar, notlar, başarılı
sayılma koşulları için, öğrencinin ders aldığı programın tâbi olduğu ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.

d) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin kredisi, yüksek lisans veya doktora
ya da sanatta yeterlik programının kredisinden sayılmaz. Ancak ilgili anabilim/ana sanat dalı
başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla lisansüstü programlara yönelik
dersler de alabilir.

e) Bir öğrenci, bilimsel hazırlık programında; bir yarıyılda en çok 12, iki yarıyılda ise
toplam en çok 24 ulusal kredilik ders alabilir.

f) Bilimsel hazırlık programında başarısız olanlar lisansüstü ders programına kayıt yap-
tıramazlar.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlar, Öğrenim Süresi, Ek Süre, Dersler ve

Ders Sınavlarına İlişkin Esaslar

Tezli yüksek lisans programı öğrenim süresi
MADDE 19 – (1) Enstitüde tüm lisansüstü programlarda eğitim-öğretim, yarıyıl esasına

göre yapılır. Tezli yüksek lisans öğreniminin azami ve asgari süreleri aşağıda belirtildiği şekil-
dedir:

a) Enstitüde eğitim-öğretim, yarıyıl esasına göre yapılır. Her yarıyıl, yetmiş iş gününden
oluşur. Yarıyıl sonu sınavları bu sürenin dışındadır.

b) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Daha kısa sürede
mezun olabilecek bir öğrenciyle ilgili düzenlemeler, Senato tarafından belirlenir.

c) Bir öğrenci, tez aşamasına geçmeden önce derslerini ve seminerini başarmak zorun-
dadır.

ç) Tezli yüksek lisans programında, kredili derslerini ve seminerini tamamlayan bir öğ-
renci, tez önerisi anabilim/anasanat dalı akademik kurulu tarafından kabul edildikten ve enstitü
yönetim kurulu kararından sonra, tez hazırlama aşamasına geçer.

d) Öğrenim süresini azami üç yıl içinde tamamlayamayanlar; 2547 sayılı Kanunun 46 ncı
maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücret-
lerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda,
tezli yüksek lisans çalışmalarında intibak süresi anabilim dalı akademik kurulu görüşü doğrul-
tusunda enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Öğrencilerin intibak sürecinde anabilim
dalı akademik kurulu kararı doğrultusunda; öğrencinin tez danışmanı ve tez konusu değiştiri-
lebilir. Bu öğrenciler ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, asıl öğrencilere tanınan
askerlik tecil, harç kredisi, burs gibi diğer haklardan yararlanamazlar.

e) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dört ya-
rıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, ilgili enstitü ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde
savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

Tezsiz yüksek lisans programı öğrenim süresi
MADDE 20 – (1) Tezsiz yüksek lisans öğreniminin azami ve asgari süreleri aşağıdaki

şekildedir:
a) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Bu program top-

lam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur.
Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenci yeterlik sınavına en erken üçüncü
yarıyıl final sınavları döneminde girebilir.

b) İkinci öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu
programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

c) Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamlaya-
mayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait
öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek
için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tezsiz yüksek lisans çalışmalarında intibak süresi anabilim
dalı akademik kurulu görüşü doğrultusunda enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencilerin intibak sürecinde anabilim dalı akademik kurulu kararı doğrultusunda; öğrencinin
danışmanı ve dönem projesi konusu değiştirilebilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ha-
riç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
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Orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans öğrenim süresi
MADDE 21 – (1) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara öğrenci

kabulü, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların
asgari müşterek dersleri ve uygulamaları ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Doktora/sanatta yeterlik programı öğrenim süresi
MADDE 22 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programlarında öğrenim süresine ilişkin

esaslar şunlardır:
a) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için

azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır. Derslerini başarıyla
bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan, tez önerisi kabul edilen ve tez çalışmasının gerek-
lerini yerine getiren öğrencilerden, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler tezini en erken
altıncı, lisans derecesi ile kabul edilenler tezini en erken sekizinci yarıyıl final sınavlarının baş-
langıcında teslim edebilirler. Tıpta uzmanlık eğitiminin yapıldığı programlarda doktora bitirme
asgari süresi, tıpta uzmanlık eğitim süresinin asgari süresinden az olamaz. Ayrıca öğrenci, tez
önerisi kabul edildikten sonra en az iki dönem için başarılı tez çalışması ara raporu vermek zo-
rundadır.

b) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için üç yıldır. Kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrenciler, başarısız oldukları ders-
lerden başarılı olmak zorundadır.

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

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

Tezli yüksek lisans programı ders kredi miktarı
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında ders kredi miktarlarına ilişkin

esaslar şunlardır:
a) Tezli yüksek lisans programı yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi

adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz
olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, üçüncü yarıyılın başından itibaren
her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

b) Alınacak derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması ko-
şuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir. Ayrıca dersler ilgili enstitü anabilim dalı akademik
kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte
olan derslerden de seçilebilir.
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c) Yükseköğretim yeterlilikleri çerçevesinde yer alan krediler yedinci düzey yüksek li-
sans için asgari yüzyirmi kredidir. Ders kredilerinin hesaplanmasında, yükseköğretim yeterli-
likleri çerçevesinde her bir düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri
ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders sa-
atlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum,
sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim öğretim etkinliklerinde harcanan bütün
zamanı ifade eder. Bir kredi 25-30 saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde Senatoca
belirlenir.

ç) Danışman atandıktan sonra, danışman olduğu öğrenciler için, tüm akademik, idari
ve diğer görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi açabilir. Bu ders öğrencinin ulusal kredisine
sayılmaz. Bu derse ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir ve enstitü yönetim kurulunca uy-
gulanır. Bu ders, tatil süresi de dahil olmak üzere yüksek lisans tezi hazırlanıp öğrenci mezun
olana kadar devam eder.

Tezsiz yüksek lisans programı ders kredi miktarı
MADDE 24 – (1) Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on

adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Yükseköğretim yeterlilikleri çerçevesinde yer
alan krediler yedinci düzey tezsiz yüksek lisans için asgari doksan kredidir. Dönem projesi
dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin
alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek
zorundadır. Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanır. Öğrencinin
alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşulu ile lisans
derslerinden seçilebilir.

(2) Danışman atandıktan sonra, danışman olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik
ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi açabilir. Bu ders öğrencinin ulusal
kredisine sayılmaz. Bu derse ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir ve Enstitü Yönetim
Kurulunca uygulanır. Bu ders, tatil süresi de dahil olmak üzere dönem projesi hazırlanıp öğrenci
mezun olana kadar devam eder.

Orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı ders kredi miktarı
MADDE 25 – (1) Orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans (4+1) progra-

mında okutulan dersler ve derslerin kredi miktarı YÖK tarafından belirlenir.
Doktora/sanatta yeterlik programı ders kredi miktarı
MADDE 26 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programları ders kredi miktarlarına ilişkin

esaslar şunlardır:
a) Doktora, bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programları; tezli yüksek lisans derecesi

olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, en
az bir seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört adet ders, en az bir seminer, yeterlik
sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

b) Lisansüstü dersler anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu
onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

c) Öğrenciler lisans derslerinden, daha önce alınmamış olması koşulu ile ders de seçe-
bilir. Ancak bu dersler, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

ç) Yükseköğretim yeterlilikleri çerçevesinde yer alan krediler sekizinci düzey doktora
için asgari yüz seksen kredidir. Ders kredilerinin hesaplanmasında, yükseköğretim yeterlilikleri
çerçevesinde her bir düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yet-
kinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin
yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava
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hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı
ifade eder. Bir kredi 25-30 saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde Senatoca be-
lirlenir.

d) Danışman atandıktan sonra, danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm akademik, idari
ve diğer görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi açabilir. Bu ders, öğrencinin ulusal kredisine
sayılmaz. Bu derse ilişkin esaslar Senato tarafından kararlaştırılır, enstitü yönetim kurulunca
uygulanır. Bu ders, tatil süresi de dahil olmak üzere doktora tezi hazırlanıp öğrenci mezun
olana kadar devam eder.

Ders açılması ve ders sorumluları
MADDE 27 – (1) Lisansüstü tüm programlarda ders açılması ve ders sorumlularının

belirlenmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Her yarıyılda açılacak lisansüstü dersler ve bunların sorumluları, anabilim/ana sanat

dalı akademik kurulunda görüşüldükten sonra, anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi,
Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

b) Zorunlu durumlarda, doktora derecesini almış öğretim görevlileri, anabilim/ana sanat
dalı kurulunun önerisi, Enstitü Kurulunun onayı ve Senatonun kararıyla lisansüstü derslere gi-
rebilir.

c) Doçentlik unvanını almış, ancak bu kadrolara atanmamış araştırma görevlileri, ana-
bilim/ana sanat dalının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla lisansüstü
derslere girebilir.

ç) Derslerin ve dersleri verecek öğretim üyelerinin belirlenmesinde, ilgili anabilim/ana
sanat dalının bilim alanına uygunluk ve uzmanlık kriteri dikkate alınır.

d) Anabilim/anasanat dallarında aynı isim ve içerikli birden fazla ders açılamaz.
e) Orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans (4+1) programında, YÖK’ün be-

lirlediği dersler dışında ders açılmaz.
f) Öğrenci, dersten devam alıp başarısız olursa, izleyen ilk dönemde bu derslerin yal-

nızca ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına alınır. Ancak öğrenci, izleyen dönemdeki ilk protokol
yapma döneminde, devamını alıp başarısız olduğu dersleri de protokolüne işlemek zorundadır.

Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programları ders sınavları
MADDE 28 – (1) Lisansüstü programlarda, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı tarihleri,

en az bir hafta önce, akademik takvime uygun biçimde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğınca belirlenip duyurulur ve ayrıca Enstitüye bildirilir. Bu sınavlarda aşağıdaki esaslar uygu-
lanır:

a) Tezli/tezsiz, orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarında öğ-
renci, her yarıyılda, protokole yazdığı her ders için, bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı
olmak üzere iki sınava alınır. Alınan bir dersin başarı notunun değerlendirmesinde; ara sınav,
ödev ve yarıyıl sınavı notu dikkate alınır. Başarı notunun; ara sınav notunun % 25’i, ödev no-
tunun % 25’i ve yarı yıl sınavı notunun % 50’si olmak üzere, toplam en az 70, harf sisteminde
CC, 4’lü not sisteminde 2.00 puan olması gerekir. Ödev verilmemesi durumunda başarı notu;
ara sınav notunun %50’si ile yarı yıl sonu sınavı notunun %50’sinin toplanmasıyla elde edilir
ve yine bu toplamın en az 70, harf sisteminde CC, 4’lü not sisteminde 2.00 puan olması gerekir.
Yarı yıl sonu sınav notunun en az 60, harf sisteminde CC, 4’lü not sisteminde 2.00 puan olması,
ders geçmek için ön koşuldur. Alınan dersin alanına göre sınavlar yazılı, sözlü veya uygulamalı
olarak yapılabilir.

b) Doktora ve sanatta yeterlik programlarında öğrenci, her yarıyılda, protokole yazdığı
her ders için, bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı olmak üzere iki sınava alınır. Alınan bir
dersin başarı notunun değerlendirmesinde ara sınav, ödev ve yarıyıl sınavı notu dikkate alınır.
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Başarı notunun; ara sınav notunun % 25’i, ödev notunun % 25’i ve yarıyıl sınavı notunun
% 50’si olmak üzere, toplam en az 75, harf sisteminde CB, 4’lü not sisteminde 2.50 puan olması
gerekir. Ödev verilmemesi durumunda başarı notu; ara sınav notunun %50’si ile yarıyıl sonu
sınavı notunun %50’sinin toplanmasıyla elde edilir ve yine bu toplamın en az 75, harf siste-
minde CB, 4’lü not sisteminde 2.50 puan olması gerekir. Yarıyıl sonu sınav notunun en az 75,
harf sisteminde CB, 4’lü not sisteminde 2.50 puan olması ders geçmek için ön koşuldur. Dersin
alanına göre sınavlar yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.

c) Lisansüstü derslerin sınavlarında 100’lük not sisteminin, harf ve 4’lük not sistemine
göre karşılıkları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

100’lük sistem Harf sistemi 4’lük sistem
90-100 AA 4.00
85-89 BA 3.50
80-84 BB 3.00
75-79 CB 2.50
70-74 CC 2.00
65-69 DC 1.50
60-64 DD 1.00
50-59 FD 0.50
49 ve aşağısı FF 0.00
ç) Bu Yönetmelikte belirtilen devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci, devamsız

olduğu dersin yarıyıl sonu sınavına alınmaz ve devamsızlıktan başarısız sayılır.
d) Sınavlara ilişkin maddi hata itirazları, notların duyurulmasından itibaren on beş gün

içinde ilgili anabilim/ana sanat dalı başkanlığına yapılır ve bu tür itirazlar, anabilim/ana sanat
dalı başkanlığınca Enstitüye iletilir. Maddi hata itirazlarını, dersi veren öğretim üyesinin görüşü
alınarak Enstitü Yönetim Kurulu inceler ve karara bağlar. İncelemede, tüm cevapların değer-
lendirmeye tabi tutulup tutulmadığı ve not toplamının doğruluğuna bakılır.

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

f) Lisansüstü programlarda ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları Üniversitenin akademik
takvimine uygun olarak yapılır.

Ders tekrarı
MADDE 29 – (1) Lisansüstü programların tümünde ders tekrarı durumunda aşağıdaki

esaslar uygulanır:
a) Öğrenci, lisansüstü programın gerektirdiği notu alamaz veya devamı sağlayamazsa

o dersten başarısız sayılır. Öğrenci, dersten eğer devam alıp başarısız oldu ise, izleyen ilk ya-
rıyılda bu dersleri protokolüne ekler ve söz konusu derslerin yalnızca ara sınavına ve yarıyıl
sonu sınavına alınır. Öğrenci, devamsızlıktan dolayı başarısız oldu ise, bu dersleri ancak dersin
açıldığı dönemde tekrar alabilir.

b) Öğrenci, yarıyıl sonu sınavında seçmeli bir dersten başarısız oldu ise, o dersi bırakıp
başka bir seçmeli ders alabilir.
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c) Öğrenci, başarısız olduğu ders nedeniyle, ders açılmadığı için bir yarıyılda hiçbir
ders alamadığı zaman, söz konusu yarıyılda kayıt yeniler; ancak bu yarıyıl tez hazırlama süre-
sine dâhil edilmez.

ç) Öğrenciler, not ortalamasını yükseltmek için tekrar ettikleri derslerden başarısız ol-
maları halinde bu dersleri tekrar almak ve başarmak zorundadırlar.

Ders saydırma
MADDE 30 – (1) Lisansüstü programlarda ders saydırma işlemlerinde aşağıdaki esaslar

uygulanır:
a) Üniversitenin lisansüstü programlarında özel öğrenci olarak ya da asıl öğrenci olarak

daha önce ders alanlar ile herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında
asıl öğrenci olarak ders alan öğrenciler, lisansüstü giriş sınavlarında başarılı bulunup asıl öğ-
renci olarak Enstitüye kayıt yaptırdıklarında, ders saydırma başvurusuna hak kazanırlar.

b) Ders saydırmaya ilişkin başvurular, ilgili anabilim/ana sanat dalı başkanlığına, ilk
kayıt veya kayıt yenileme tarihinin bitiminden sonra, en çok bir ay içinde yapılır. Bu sürenin
aşımında yapılacak başvurular kabul edilmez.

c) Öğrencinin ders saydırma başvurusu, ilgili anabilim/ana sanat dalı başkanlığının
oluşturduğu üç kişilik bir komisyonda incelenir ve komisyonun görüşü Enstitü Yönetim Ku-
ruluna sunulur. Ders saydırmaya ilişkin karar Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla kesinleşir.

ç) Lisans programlarında alınan dersler lisansüstü programlarda okutulan derslerin ye-
rine saydırılmaz.

d) Yüksek lisans programlarında alınan dersler, doktora/sanatta yeterlik programlarında
okutulan derslerin yerine saydırılmaz. Buna paralel olarak; doktora/sanatta yeterlik program-
larında alınan dersler de, yüksek lisansta okutulan derslerin yerine saydırılmaz.

e) Bir öğrenci; anabilim/ana sanat dalı başkanlığınca oluşturulan ders saydırma komis-
yonunun, ders içerik ve kredi miktarı denkliklerine ilişkin inceleme ve önerileri doğrultusunda,
Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla, özel öğrencilik statüsünde iken alıp başarılı olduğu ders-
lerin toplam kredi miktarının yarısından, dersin başarılmasından sonra iki yarıyılı geçmemek
koşuluyla muaf tutulabilir.

f) Bir öğrenci, daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü program-
larında asıl öğrenci olarak öğrenim görmüş, herhangi bir nedenle öğrenimini yarım bırakmış
ve bir lisansüstü programa asıl öğrenci olarak kayıt yaptırmış ise, bu durumda daha önce asıl
öğrenciyken aldığı ve başardığı derslerin tümünden, ders saydırma komisyonunun içerik ve
kredi denkliğine ilişkin inceleme ve önerileri doğrultusunda, Enstitü Yönetim Kurulunun ka-
rarıyla muaf tutulur.

ALTINCI BÖLÜM
Danışmanlık, Lisansüstü Programlarla İlgili Olarak Hazırlanacak Tez, Sanatta

Yeterlik Çalışması/Dönem Projesi Önerileri ve Savunma Sınavları

Danışmanlık
MADDE 31 – (1) Tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarında

danışman atanması ve danışmanlık görevinin yürütülmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Lisansüstü programlarda, danışman, öğrencinin kesin kayıt tarihinden sonra bir ay

içinde atanır. Danışman atanıncaya kadar; anabilim/anasanat dalı başkanı danışmanlık görevini
üstlenir.

b) Danışman, öğrencinin tercihleri de dikkate alınarak, ilgili anabilim/anasanat dalı aka-
demik kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun onayıyla atanır.
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c) Danışman önerisinde ve atamasında, danışman olacak öğretim üyesinin ilgili bilim
dalında öğretim üyesi olması veya öğrencinin kayıtlı bulunduğu lisansüstü programın gerek-
tirdiği bilimsel alanda yayımlanmış araştırmalarının bulunması şartı aranır. Zorunlu durumlar-
da, başka bir yükseköğretim kurumunda çalışan ve belirlenen koşullara sahip bulunan bir öğ-
retim üyesi danışman olarak atanabilir. Gerek duyulduğu takdirde tez çalışmalarında yardımcı
olmak amacıyla asıl danışman dışında ikinci danışman atanabilir.

ç) Gerekli izinleri almak koşuluyla, emekli bir öğretim üyesi danışmanlık yapabilir.
d) Danışmanın; üç aydan fazla yurt içi/yurt dışında görevlendirilmesi, sağlık raporuyla

belgelendirilmek koşuluyla tez yönetmeye engel olacak bir sağlık sorununun ortaya çıkması,
askere gitmesi, başka bir yükseköğretim kurumuna atanması, herhangi bir nedenle Üniversite
ile ilişiğini kesmesi dışında, tez döneminin normal süresinin son altı ayında ve sonrasında da-
nışman değişikliği veya danışmanlığı bırakma talepleri kabul edilmez. Danışman isterse, uzun
süreli yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeleri süresince, öğrenciyi mağdur etmemek koşuluyla
danışmanlığını sürdürebilir. Ancak danışmanlık görevini yürütmediği tespit edilen öğretim üye-
si Enstitü Yönetim Kurulunca değiştirilebilir. Bunun dışındaki danışman değişikliği veya da-
nışmanlık bırakma talepleri, ilgili anabilim/ana sanat dalı akademik kurulunda belirlenen yeni
bir danışman önerisinin sunulmasından sonra Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

e) Danışman; öğrencisinin tezini, seminer çalışmalarını denetlemek ve Enstitüyle ilgili
her türlü resmi işlemlerini zamanında yapmak zorundadır. Danışmanlık görevinin yürütülme-
diğinin tespit edildiği durumlarda, Enstitü Yönetim Kurulu danışman değişikliği yapabilir.

Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında tez/dönem projesi önerisi
MADDE 32 – (1) Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında tez/dönem projesi önerisine

ilişkin esaslar şunlardır:
a) Tezli yüksek lisans programlarında, derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan

öğrenciler, tez önerisini tez dönemine kayıt yaptırdıktan sonra, en geç bir ay içerisinde Enstitüye
teslim etmek zorundadır.

b) Tezsiz yüksek lisans programlarında, derslerinin tümünü başarıyla tamamlayan öğ-
renciler, derslerinin tümünü başardıkları yarıyılı izleyen ilk kayıt yenileme tarihinin sonuna
kadar, dönem projesi önerisini Enstitüye teslim etmek zorundadır. Bu süre içinde önerisini Ens-
titüye teslim etmeyen öğrencinin kayıt yenileme işlemi yapılmaz ve kayıt yeniletmediği dönem,
dönem projesi süresine dahil edilir.

c) Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında, tez/dönem projesi önerileri, anabilim/ana
sanat dalı akademik kurulunda incelenerek anabilim/ana sanat dalı başkanlığınca ilgili Enstitü
Müdürlüğüne sunulur ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanır.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 33 – (1) Doktora yeterlik sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Doktora yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora teziyle ilgili

çalışmalarda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
b) Doktora/sanatta yeterlik programlarındaki bir öğrenci, tüm derslerini ve seminerlerini

verilen asgari veya azami sürede başardıktan sonra, en geç bir ay içinde Enstitü Yönetim Ku-
rulunca belirlenen bir jüri önünde doktora yeterlik sınavına alınır.

c) Yüksek lisans derecesiyle doktora programına kabul edilmiş olan öğrenci, en geç
beşinci yarı yılın, lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarı yılın sonuna
kadar doktora yeterlik sınavına girmek zorundadır.
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ç) Yeterlik sınavı jürisi, ilgili anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulunun onayıyla, öğrencinin kayıtlı bulunduğu anabilim/ana sanat dalındaki öğ-
retim üyeleri arasından veya zorunlu durumlarda, başka yükseköğretim kurumunda öğrencinin
kayıtlı bulunduğu bilim dalında uzman olan öğretim üyeleri arasından üç asil, iki yedek olmak
üzere beş öğretim üyesinden oluşur.

d) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki ayrı bölümde yapılır. Sınav
sonucunda her iki sınavdan ayrı ayrı olmak üzere, 100 üzerinden en az 75, harfli sisteme göre
CB ve 4’lü sisteme göre 2.50 puan almış olanlar başarılı, bu puandan aşağı almış olanlar ise
başarısız kabul edilir. Bu karar, ilgili anabilim/ana sanat dalı başkanlığınca üç gün içinde Ens-
titüye bildirilir ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanır.

e) Doktora yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.
f) Yeterlik yazılı sınavı, kâğıt ortamında yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine

göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı za-
manlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

g) Sınavın yazılı ve/veya sözlü bölümünde başarısız olan öğrenci, sınavı izleyen ilk ya-
rıyılda aynı jüri tarafından başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlüden bir kez daha sınava alınır.

ğ) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-
mamlamış olsa bile,

toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını is-
teyebilir.

Doktora/sanatta yeterlik programlarında tez önerisi
MADDE 34 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programlarında, tüm ders ve seminerlerini,

doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci; yeterlik sınavından sonra en geç altı
ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

Tez izleme komitesi
MADDE 35 – (1) Tez izleme komitesine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan bir öğrenci için, ilgili anabilim/ana sanat dalı

başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla, doktora yeterlik sınavını izleyen
bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

b) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından baş-
ka, ilgili anabilim/ana sanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının
olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

c) Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde de-
ğişiklik yapılabilir.

ç) Tez izleme komitesinin görevi, Enstitü tarafından belirlenen koşulları yerine getiren
öğrencinin tez önerisi savunma sınavını yapmak ve tez çalışmasına başlayan öğrenciyi, her ya-
rıyılda bir kez olmak üzere denetlemektir.

Doktora tez önerisi savunma sınavı ve tez izleme raporu
MADDE 36 – (1) Doktora tez önerisi sınavına ve tez izleme raporuna ilişkin esaslar

şunlardır:
a) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci; sınavdan sonra en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

b) Tez izleme komitesi, öğrenci tez önerisini sunduktan sonra, önerinin kabul veya red-
dedilmesine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim/ana sanat dalı başkanlığınca, sa-
vunmayı izleyen üç gün içinde Enstitüye bir tutanakla bildirilir.
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c) Doktora tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hak-
kına sahiptir. Böyle bir durumda, öğrencinin başvurması hâlinde, ilgili anabilim/ana sanat dalı
başkanlığının görüşü doğrultusunda, Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla yeni bir tez danış-
manı ve tez izleme komitesi atanabilir. Aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay
içinde, danışman ve tez konusu değiştirilen öğrenci ise altı ay içinde yeniden bir tez önerisi
sunar ve tez önerisi savunma sınavına alınır.

ç) Anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla
tez izleme komitesi üyeleri değiştirilebilir.

d) Tez izleme komitesi, tez önerisi savunma sınavında başarılı olan öğrenciyi, her ya-
rıyılda, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kez toplanıp değerlendirme ya-
par. Öğrenci toplantı tarihinden en az bir ay önce tez aşamasında yaptığı çalışmaları yazılı ola-
rak özet hâlinde komite üyelerine sunar. Komite, öğrencinin raporunu başarılı veya başarısız
olarak değerlendirip bir tutanakla ilgili anabilim/ana sanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye
sunar.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre Etik Kurulu kararı gerektiren doktora tez proje öne-
rileri için, ilgili kurullardan onay belgelerinin alınması gerekir. Alınan onay belgeleri ile birlikte
tez proje önerisi enstitüye sunulur ve akademik çalışmalara başlanır.

Tezli yüksek lisans tez savunma sınavı
MADDE 37 – (1) Tezli yüksek lisans tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci; tezini kendisine tanınan süre içinde,

ilgili Enstitünün tez/dönem projesi yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri
önünde savunmak zorundadır.

b) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü
Yönetim Kurulunun kararıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere, aynı ana
bilim/ana sanat dalında çalışan ve başka bir anabilim/ana sanat dalında görev yapan veya diğer
yükseköğretim kurumlarının aynı anabilim/ana sanat dalında çalışan üç asil, iki yedek veya
beş asil, iki yedek üyeden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı
jüri üyesi olamaz.

c) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en çok bir ay içinde
toplanıp öğrenciyi sözlü savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması
ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve 1-2 saat sürer.

ç) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

d) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan, yüksek lisans tezinin cilt-
lenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye tes-
lim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine Tezli Yüksek Lisans
Diploması verilir.

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

f) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak
tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

g) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez
konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının
ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine
tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez
konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek
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koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları
yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırıl-
maksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezsiz yüksek lisans dönem projesi yeterlik sınavı
MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans dönem projesi yeterlik sınavı aşağıdaki esaslara

göre yapılır:
a) Tezsiz yüksek lisans programındaki bir öğrenci, dönem projesini kendisine tanınan

süre içinde, ilgili Enstitünün tez/dönem projesi yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve
jüri önünde yeterlik sınavına girmek zorundadır.

b) Tezsiz yüksek lisans dönem projesi yeterlik sınavı jürisi, ilgili anabilim/ana sanat
dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin tez
danışmanı olmak üzere, aynı anabilim/ana sanat dalında çalışan veya başka bir anabilim/ana
sanat dalında görev yapan veya diğer yükseköğretim kurumlarının aynı anabilim/ana sanat da-
lında çalışan üç asil, iki yedek üyeden oluşur. İkinci danışman jüri üyesi olamaz.

c) Jüri üyeleri, dönem projesinin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en çok
onbeş gün içinde toplanıp öğrenciyi sözlü savunma sınavına alır. Dönem projesi yeterlik sınavı,
dönem projesinin sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur, 1-2 saat sürer.

ç) Dönem projesi yeterlik sınavının tamamlanmasından sonra jüri; dönem projesi hak-
kında, salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararlarından birini verir. Karar, savunma sı-
navını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye, bir tutanakla anabilim/ana sanat dalı başkanlığı ara-
cılığıyla yazılı olarak bildirilir.

d) Yeterlik sınavında ret veya düzeltme kararı verilmesi durumunda, ret ve düzeltme
gerekçelerinin bir raporla bildirilmesi gerekir.

e) Dönem projesi yeterlik sınavında, dönem projesi salt çoğunlukla reddedilen öğrenci
en erken üç ay en geç altı ay içinde aynı jüri tarafından tekrar yeterlik sınavına alınır. Tekrar
başarısızlık halinde ana bilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla mevcut da-
nışman veya yeni danışmanla çalışmalarına devam eder.

f) Dönem projesi yeterlik sınavında dönem projesi hakkında düzeltme kararı verilen
öğrenciye, üç ay düzeltme süresi verilir ve öğrenci, üç ayın bitiminde dönem projesini düzel-
terek Enstitüye teslim etmek zorundadır.

g) Dönem projesini kendisine verilen sürede düzelterek Enstitüye teslim eden öğrenci,
teslimden sonraki on beş gün içinde, aynı jüri önünde yeniden savunur.

ğ) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine
Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir. Tezsiz Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin
izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

Doktora tezi savunma sınavı
MADDE 39 – (1) Doktora tezi savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Doktora programındaki bir öğrenci, doktora tezini kendisine tanınan süre içinde, ens-

titünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve jüri önünde savunmak zorundadır.
b) Doktora tezi jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kuru-

lunun onayıyla atanır. Jüri; danışmanla beraber üçü öğrencinin tez izleme komitesinden, en az
biri başka bir yükseköğretim kurumunda görev yapan öğretim üyelerinden olmak üzere, beş
üyeden oluşur.

c) Jüri üyeleri, doktora tezinin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması
ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve süresi 1-2 saattir.
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ç) Tez savunma sınavı tamamlandıktan sonra, jüri üyeleri tez hakkında salt çoğunlukla,
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar jüri başkanı tarafından bir tutanakla anabilim
dalı başkanlığı aracılığıyla üç iş günü içinde enstitüye bildirilir.

d) Savunma sınavında ret kararı verilmesi durumunda, ret gerekçeleri bir raporla ens-
titüye bildirilir.

e) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci kendisine verilen üç veya en geç altı
ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya dü-
zeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi
ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz
yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik çalışması savunma sınavı
MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik tezi/sanatta yeterlik çalışması savunma sınavında

aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Sanatta yeterlik programındaki bir öğrenci, sanatta yeterlik çalışmasını kendisine ta-

nınan süre içinde, ilgili Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak, tezini veya
sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

b) Sanatta yeterlik tezi/sanatta yeterlik çalışması jürisi, ilgili anabilim/ana sanat dalı
başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla atanır. Jüri, danışmanla beraber
üçü öğrencinin tez izleme komitesinden, en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunda görev
yapan öğretim üyelerinden olmak üzere, beş asil ve iki yedek toplam yedi öğretim üyesinden
oluşur.

c) Tez/sanatta yeterlik çalışması savunma sınavı; sözlü olarak yapılır ve tezin/sanatta
yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav süresi
1-2 saattir.

ç) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil
hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü ana sanat dalı
başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Bu sınavda ret
kararı verilmesi durumunda, ret gerekçeleri jüri başkanı tarafından ana sanat dalı başkanlığı
aracılığıyla bir raporla Enstitüye bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı
verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı
jüri önünde yeniden savunur. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası sa-
vunmada reddedilen öğrenciye yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta ye-
terlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde tez-
siz yüksek lisans diploması verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Devam Durumu, Mazeretler ve Kayıt Dondurma

Devam durumu
MADDE 41 – (1) Lisansüstü programlara devama ilişkin olarak aşağıdaki esaslar uy-

gulanır:
a) Öğrenci teorik ve uygulamalı derslere % 70 oranında devam etmek zorundadır. Bu

koşullara uygun biçimde derslere devam etmeyen öğrenci; devamsız sayılır, devamsız olduğu
dersin yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz ve o dersten devamsızlıktan başarısız olur.

b) Enstitü tarafından yarıyıl başında gönderilen öğrenci devam çizelgeleri; yarıyıl sonu
sınavından önce dersi veren öğretim üyelerince imzalı olarak, ilgili ana bilim/ana sanat dalı
başkanlığınca Enstitüye gönderilir.
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Mazeretler
MADDE 42 – (1) Öğrencinin sağlık ve diğer nedenlerle mazeretli sayılabilmesi için,

mazeretlerini belgelemesi ve bu belgelerin Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanıp kabul edil-
mesi, öğrencinin sınavlarına veya öğrenim süresine etkisinin Enstitü Yönetim Kurulunca de-
ğerlendirilmesi gerekir.

Kayıt dondurma
MADDE 43 – (1) Lisansüstü tüm programlarda kayıt dondurma işlemlerine ilişkin

esaslar şunlardır:
a) Lisansüstü program öğrencileri; belgelemek koşuluyla, doğal afet, sağlık sorunu, an-

ne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü veya lisansüstü programa kayıt olduktan sonra baş-
ka bir il veya ilçeye atanması, görevli olarak bir aydan fazla yurt içi/yurt dışına gitmesi nede-
niyle en çok bir yıl kayıt dondurma hakkına sahiptir.

b) Kayıt dondurma isteği; öğrencinin belge ile başvurusu, ilgili anabilim/ana sanat dalı
başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla karara bağlanır.

c) Tez/dönem projesi, sanatta yeterlik çalışması aşamasında, başka bir il veya ilçeye
atanma durumu mazeret olarak kabul edilmez ve bu durumlarda öğrenciye kayıt dondurma
hakkı verilmez.

ç) Öğrenciler, askerlik nedeniyle Enstitüden ayrılmaları durumunda izinli sayılır; ancak
askere gitmeden önce durumlarını belgeleyen bir dilekçeyle Enstitüye başvurmak zorunda-
dırlar.

d) Kayıt donduran veya askerlik nedeniyle izinli sayılan öğrenciler, kayıt dondurma
veya askerlik nedeniyle izinli sayıldıkları sürenin bitimini izleyen ilk yarıyılda kayıt yenileme
işlemlerini yaptırmak zorundadır. Bu süre içinde kayıt yenileme işlemlerini yaptırmayan öğ-
rencilerin öğrencilik durumları sona erer.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diploma
MADDE 44 – (1) Enstitülerin tüm lisansüstü programlarında, bu Yönetmelikte belir-

tilen eğitim-öğretim koşullarını yerine getiren öğrenciye; bitirdiği programın derecesine göre,
tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora, sanatta yeterlik diploması ile AKTS’ye göre hazırlanan
diploma ekleri verilir. Diplomalar ve diploma ekleri, YÖK tarafından belirlenen esaslara uygun
olarak hazırlanır. Diploma ve diploma eklerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın onaylanmış adı, Rektörün ve Enstitü Müdürünün imzaları bulunur.

Disiplin
MADDE 45 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri uy-

gulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 46 – (1) 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Iğdır

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
KPDS ve ÜDS’ye ilişkin geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce KPDS ve ÜDS’den ba-

şarılı olan öğrencilerin hakları saklıdır.
Yürürlük
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TÜRK LOYDU VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİNİN ONAYLANMIŞ
KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

( TEBLİĞ NO: SGM-2009/21)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM-2013/15)

MADDE 1 – 25/12/2009 tarihli ve 27443 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
(Tebliğ No: SGM-2009/21)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TEKERLEKLİ ARAÇLAR VE BU ARAÇLARA TAKILAN VE/VEYA ARAÇLARDA
KULLANILAN AKSAM VE PARÇALAR İLE İLGİLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU TEKNİK DÜZENLEMELERİNİN
UYGULAMAYA KONULMASINA VE BAZI TEBLİĞLERİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SGM-2009/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM-2013/16)

MADDE 1 – 13/2/2009 tarihli ve 27140 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli
Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Bir-
leşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Teknik Düzenlemelerinin Uygulamaya Konul-
masına ve Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğin (SGM-2009/1) Ek-1’inde
yer alan tabloya aşağıdaki R-127 ilâ R-131 numaralı satırlar eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No. : 2013/43
İşyeri : Yavuz Selim Er-Er Müteahhitlik

Ziya Gökalp Mh. Nasıroğlu İş Merkezi
Kat: l No: 107 BATMAN (merkez)

Tespiti İsteyen : Tümtis Sendikası
İnceleme : Yavuz Selim Er-Er Müteahhitlik işyerinde Bakanlığımızca yapılan

incelemede; şirketin Çekirge Mah. Çekirge Cad. Yurter Apt. No: 173 Kat: 3 Daire: 7 Osman-
gazi/BURSA adresinde bulunan şube işyeri tarafından Duaçınarı Ağız ve Diş Sağlığı Merke-
zinde yürütülen hizmetin genel temizlik hizmetlerinin temini olduğu, Kızıltoprak Mah. 917.
Sk. Akasya Konut Yapı Sitesi B Blok Kat: 2 No: 5 ANTALYA adresinde bulunan şube işyeri
tarafından Muratpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü işyerinde yürütülen işin ise
katı atık toplama, taşıma, süpürme ve semt pazarları temizliği olduğu, bu nedenle işyerlerinde
yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda yer aldığı tes-
pit edilmiştir.

Karar : Yavuz Selim Er-Er Müteahhitlik tarafından Bursa Duaçınarı Ağız ve Diş Sağ-
lığı Merkezi ile Muratpaşa Belediyesinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönet-
meliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Ga-
zete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5’inci mad-
desi uyarınca karar verilmiştir.

—— • ——
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 

BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE
İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 8/11/2006 tarihli ve 26340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların
Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yurt içinde kurulu bir bankanın ya da finansal holding şirketinin bağlı ortaklığı,
birlikte kontrol edilen ortaklığı ya da iştiraki olan bankalar da bu maddede belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde konsolide finansal tablo düzenlerler.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

8/11/2006 26340

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 3/12/2008 27073
2- 23/1/2011 27824
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

20 Eylül 2013 

CUMA 
Sayı : 28771 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNI 

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No : 2012/107 

Karar No : 2013/229 

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/03/2013 tarihli ilamı ile; sanık 

Bilen YILDIRIM'ın sahte çek düzenleyip kullanmak suçundan 5237 S. TCK 204/1 Madde 

uyarınca 2 yıl hapis cezası, 

Banka aracılığı ile dolandırıcılık suçundan 5237 S TCK 158/1-f, 35/2, 52/2, 52/4 

Maddeleri uyarınca, 9 ay hapis, 32.600 TL adli para cezası, 

Her iki suç için ayrı ayrı TCK 53/1 Maddesinde belirtilen 53/3 Maddesindeki kendi alt 

soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri dışındaki haklardan mahkûm olduğu hapis 

cezasının infazı tamamlanıncaya kadar, 53/1-c maddesi uyarınca kendi alt soyu üzerindeki 

velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise, koşullu salıverilme tarihine kadar yoksun 

bırakılmasına, 

Aydın Emanetinin 2011/422'de kayıtlı suça konu çekin dosyada delil olarak saklanmasına, 

Dair verilen karar müşteki Burhan ve Kıymet oğlu, 03/06/1978 doğumlu, İzmir, Konak, 

Alsancak nüfusuna kayıtlı, İlhan YURTSEVER'e mernis adresi bulunmadığından ve açık adresi 

tespit edilemediğinden Mahkememiz kararının, kararın tebliğinden itibaren CMK 291 Madde 

gereğince 7 gün içerisinde tutanağa geçirilmek koşuluyla Zabıt Katibine beyanda bulunması 

suretiyle veya Mahkemeye verilecek dilekçe ile Yargıtay temyiz yolu açık olduğu hususu 

kendisine tebliğ edilemediğinden, 

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak kararın 

kesinleşeceği ilan olunur. 7679 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN HİZMET ALIMI İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Dosya No  : 2013/30 

İhale Kayıt No : 2013/127023 

1 - Teşekkülün: 

a) Adresi : EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : TEL : 0-372 264 30 50     FAX : 0-372 264 23 99 - 24 21 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İhale konusu malzemenin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kül Barajında bulunan 148 Adet Bez Filtrenin Değişimi 

ve Çelik Boru Hatlarının Kontrolü İşi. 

  - Teknik Resim ve Şartnameye göre. 

b) Teslim yeri : ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 

c) İşin süresi : 20 Takvim Günü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 22/10/2013 Salı Günü Saat : 14.00 

c) İhale usulü  : EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında 

Açık İhale Usulü 

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler, 22/10/2013, saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve 

kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Ziraat Bankası Kilimli Şb: IBN NO: TR93 0001 0004 5437 7120 4354 31 

Vakıf Bank Zong. Şb: IBN NO: TR = 88000 15 00158 00728 503 58 21 

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü İhale salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır. 

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi 

doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya 

tamamen vermekte serbesttir. 

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve 

İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 7864/1-1 
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TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından: 

1 - Üniversitemizin mülkiyetine ait Gelibolu Hamzakoy Uygulama Oteli 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi hükümleri gereğince kapalı teklif usulü suretiyle satışı 

yapılacaktır. 

2 - İhale 01/10/2013 Salı günü Saat:10.00’da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Rektörlüğü İhale Odasında yapılacaktır. 

3 - İştirakçilerden istenilen belgeler, 

A) GERÇEK KİŞİLERDEN: 

a - İhaleye Başvuru Dilekçesi ve İkametgâh belgesi,  

b - Nüfus cüzdan sureti, 

c - Geçici teminat mektubu veya makbuzu, ek teminat için teminat mektubu veya 

makbuzu,  

d - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, 

e - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 

B) TÜZEL KİŞİLERDEN: 

a - Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış 

olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve 

Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, 

b - Noter tasdikli imza sirküsü, 

c - Geçici teminat mektubu veya makbuzu, ek teminat için teminat mektubu veya 

makbuzu,  

d - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, 

e - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 

4 - İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri 

eksiksiz olarak tamamlayıp, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü İhale Odasında 

yetkili memura teslim etmeleri şarttır. İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri 

dâhilinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

İhale Bürosunda görülebilir ve ayrıca 286-2181818 numaralı telefonlardan bilgi alınabilir. 

Şartnameler istenildiğinde ücretsiz olarak fotokopisi iştirakçilere teslim edilebilir. 

5 - Üniversite ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir. 

6 - İlan Olunur. 
 

Sıra 

No 
Cinsi Yüzölçümü 

Muhammen Satış 

Bedeli 

Geçici 

Teminat 
İhale Tarihi Saati 

1 Arsa 2.278,12 m2 2.850.000,00 TL. 85.500,00 TL 01/10/2013 10.00 
 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü İzmir Yolu Üzeri Terzioğlu Kampusu 

Çanakkale 

Tel: 286-218 00 18 Fax: 286-218 05 17 7846/1-1 
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5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK 

KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 299,93 TL. ile en çok 799.771,50 TL. arasında değişen; 

26/09/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 30,00 TL., en 

çok 79.978,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, kamyonet, kapalı kasa kamyonet 

ve motorsikletten oluşan 48 adet araç; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu 

No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 27/09/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 20) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik 

numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik 

numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres 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 kartı, 

elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. 

bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 7869/1-1 

—— • —— 

GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 6.719,52 TL ile en çok 32.389,89 TL arasında değişen; 

25/09/2013 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 671,95 TL, en 

çok 3.238,99 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto ve arazi taşıtı vb cinsi 12 (oniki) 

adet araç; açık artırma suretiyle, Liman Mah. Liman Cd. No: 28/1 Büyükliman/Antalya 

adresindeki ihale salonunda 26/09/2013 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 

araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr 

internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV Dahil) bedel 

karşılığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden 

alınabilir. 

İlan olunur. 7870/1-1 
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REVİZYON İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

1. ve 2. Ünite revizyonu kapsamında Kazan Kollektör odasında sağ ve sol yan duvarda 

bulunan ekran boruları çıkış kollektöründe 160 sıra borunun değiştirilmesi, 1. Ünite revizyonu 

kapsamında RHT-3 tekrar kızdırıcı bölgesinde giriş ve çıkış tarafındaki düz borular ile paket 

U’ları dahil olmak üzere toplamda 10248 metre borunun değiştirilmesi, 1. Ünite revizyonu 

kapsamında Kazan Eko Bunkeri askılarının güçlendirilmesi işi, açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/128564 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

YATAĞAN/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384 

c) Elektronik posta adresi  : ticaret@yatagants.gov.tr 

d) İhale Dökümanının  

Görülebileceği internet adresi : www.yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı :  

 

S. No İşin Adı ve Kısa Açıklaması Birim Miktarı 

1.Kısım 1. ve 2. Ünite kollektör odası ekran çıkış kollektörü boru değişim işi (1,2, 3. kalemler), 

1. Ünite RHT-3 bölgesinde boru değişim işi (4,5,6,7. kalemler) 

1 Boru Değişimi (KAYNAK) Adet 320 

2 Borulara kuşak Kaynağı Adet 704 

3 S’li dirsek büküm işi Adet 85 

4 RHT-3 Boru Değişimi (KAYNAK) Adet 2310 

5 Tırnak Kaynağı Adet 924 

6 Klavuz Boruların Argonla Kaynağı Adet 462 

7 Lamaların Argonla Kaynağı Adet 2184 

2. Kısım 1. Ünite revizyonu kapsamında Kazan Eko Bunkeri askılarının güçlendirilmesi işi 

1 1. Ünite Eko Bunkeri Güçlendirilmesi İşi Adet 1 

 

b) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü  

c) İşin süresi  : 1.Kısımdaki 1, 2, 3. kalemler için İşin Başlamasını 

Müteakip 35 Takvim Günü, 1. Kısımdaki 4, 5, 6, 7. 

Kalemler için İşin Başlamasını Müteakip 45 Takvim 

Günü, 2. Kısımdaki kalem için İşin Başlamasını 

Müteakip 40 Takvim Günü Olmak Üzere, İlgili Kısmın 

Teknik Şartnamesinde Belirtilen Hükümler 

Uygulanacaktır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası  

b) Tarihi ve saati : 10.10.2013 Perşembe Saat 14.00 
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4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Türkiye Vakıflar Bankası Yatağan 

Şubesi: TR04 0001 5001 5800 7301 2545 69 İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap 

numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu 

fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya 

kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.) 

5 - Teklifler, 10.10.2013 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 7816/1-1 

—— • —— 

MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Muhtelif malzeme açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd.  

No. 111  45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)    Fax: 612 20 13 – 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi  : elimakikmal@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu malın a) - 

 

İhalenin Niteliği Türü İ.K No 

Dosya 

No 

İhale             

Tarih - Saati 

Teslim 

Süresi 

1- 16 Kalem Sanayi Gazları Dolumu 131891 13-1661 02.10.2013 -14.00 365 Gün 
 

b) Teslim yeri : ELİ Cenkyeri merkez ambarı. 

c) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 

yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3 - İhalenin yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü satın alma komisyonu toplantı 

salonu Soma/MANİSA 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü 

Satın Alma Dairesi Başkanlığı (1102 no’lu odadan), Ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mh. 

78 Sk. No. 3 D. 4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. 

İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8 - Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, 

(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden 

kanunlara tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr 7874/1-1 
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MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT YAKAKÖY, GÜDÜBEŞ MEVKİİ’NDE BULUNAN 

CANLI HAYVAN TİCARET MERKEZİ’NİN 2886 SAYILI DEVLET İHALE 

KANUNU’NUN 35/A MADDESİ UYARINCA KAPALI TEKLİF USULÜ 

İLE 3 (ÜÇ) YILLIK SÜRE İLE İŞLETMESİNİN KİRALANMASI  

İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Yakaköy, Güdübeş Mevkii’nde bulunan canlı hayvan 

ticaret merkezi’nin 3 yıl süre ile İşletmesinin Kiralanması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 

35/a Maddesi hükümleri uyarınca: 70.000,00.-TL/Ay (yetmişbintürklirası) (KDV Dahil) (Bir 

Aylık Kira Bedeli) Tahmini Bedel, 75.600,00.-TL (yetmişbeşbinaltıyüztürklirası) (KDV Dahil). 

(Muhammel bedelin %3’ü) Geçici Teminat üzerinden Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye 

çıkarılmıştır. 

2 - Şartnameler mesai saatleri içerisinde 400,00.-TL Bedelle Yazı İşleri ve Kararlar Daire 

Başkanlığından alınabilir. 

3 - İhale 02 Ekim 2013 Çarşamba günü saat 14.00 de Mersin Büyükşehir Belediyesi 

Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

4 - İSTEKLİLERDE ARANAN BELGELER : (İhaleye Girebilme Şartları) 

İhaleye katılacak gerçek-tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. 

A - Türkiye’de tebligat için örnek forma göre doldurulmuş adres beyanı vermesi. 

(Beyanda telefon ve faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) 

B - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş 

sureti) 

b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

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

(noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini, 

D) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza 

beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

E) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun örnek forma göre 

düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi. 

F) İlk ilan tarihinden sonra alınmış, Muhammen bedelin %10 az olmamak üzere 

kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest 

mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu (Şartname 

ekinde bulunan örneğe uygun) Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden 

fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 
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İsteklinin ortak girişim olması halinde, istenilen asgari miktar ortaklık oranına 

bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. 

G) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak 

vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz 

edilmesi. 

H) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 

Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi. 

I) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi. 

İ) Muhammen bedelin % 40’dan az olmamak üzere ihale tarihi itibariyle geçerli, Kamu 

veya özel sektörde tesis işletmeciliği, hayvan alım satım, hayvan besiciliği, yetiştiriciliği 

mezbahane işlerini yaptığını gösterir iş deneyim belgesini sunması gerekmektedir. Belgenin aslı 

veya noter tasdikli sureti ya da aslının idareye ibraz edilmesi zorunludur. İsteklin adına birden 

fazla iş bitirme belgesi sunulması halinde belge toplamları dikkate alınacaktır. Belgenin geçerlilik 

süresi ilanın ilk tarihinde geriye doğru 10 yıldır. Ortak girişimci olarak müracaat edilmesi halinde 

ortakların iş bitirmeleri toplanarak dikkate alınır. Pilot ortağının iş bitirme belgesi muhammen 

bedeli karşılıyorsa diğer ortaktan iş deneyim belgesi aranmaz. 

J) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a, b, c, d, g, h) bentlerinde belirtilen 

belgeleri vermek zorundadır. 

K) İstekli şartnamenin 3.11. maddesinde sayıları ve ünvanları belirtilen personelleri 

çalıştıracağına dair taahhütname verecektir. 

L) İhale dokümanını satın aldığına dair belgeyi ibraz edecektir. 

5 - İHALEYE KATILAMACAKLAR 

İhaleye Katılamayacak Olanlar ve İhale Süresince Yasak Fiil ve Davranışlar: 

1 - Aşağıda belirtilen nitelikleri haiz özel ya da tüzel kişiler ihaleye katılamazlar: 

a) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya 

dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre yasak fiil ve davranışlarında 

bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile ihale üzerine kalıp da 

İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar, yasaklılık süresi sonuna 

kadar bu ihaleye giremeyecektir. 

b) Bu ihaleye katılan şirketlerde ve ortak girişimlerde yer alan ortak kişi ve şirketler ile 

ortak olan şirketlerin yönetiminde yetkili kişiler her ne şekilde olursa olsun aynı ihaleye ayrıca 

münferiden veya başka bir ortaklık halinde katılamazlar. 

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir 

kaydedilir. Şayet bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi 

nedeniyle üzerine ihale yapılmış ise ihale iptal edilir ve geçici teminatı gelir kaydedilir, sözleşme 

yapılmış ise sözleşmesi feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilir ve o ana kadar sözleşme 

konusu iş ile ilgili yaptığı tüm masraf ve imalat İdareye terk ve teberru edilmiş sayılır. 

2 - İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında; 

a) Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla 

ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, 

b) İhale sırasında isteklileri tereddüde düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemek ve 

istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin 

doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak, 
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c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs 

etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar 

verecek işler yapmak veya işin yapılması sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak 

yasaktır. 

Bu yasaklara uymayanlar hakkında 2886 sayılı kanunun ilgili maddeleri uygulanır. Bu 

yasağa uymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale iptal edilir ve geçici 

teminatı gelir kaydedilir. Ayrıca sözleşme yapılmış ise sözleşmesi feshedilerek kesin teminatı irat 

kaydedilir. 

Kapalı Teklif Zarfları 02/10/2013 tarih ve saat 14:00’e kadar sıra numaralı makbuz alındı 

karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı’na teslim edilecektir. 

İlan olunur. 7852/1-1 

—— • —— 

İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Zeytinburnu Belediye Başkanlığından: 

İhale Konusu: Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 1664 ada 4 parsel, 10 parsel, 12 

parsel, 13 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde ekli avan proje doğrultusunda Belediyenin kabul 

etmesi ve gerekli gördüğünde değişiklik yapabilmesi şartıyla, uygulama projelerinin yapılması, bu 

projelere uygun olarak da Belediye Hizmet Binasının önündeki alanın altındaki yere (Belediye 

Hizmet binası altındaki otopark hariç) 3 katlı yer altı otopark yapımı ve yapımı sonrasında 3. 

Bodrum katın tamamı Belediyemizde kalmak üzere, geriye kalan otopark alanının 30 yıl süreli 

işletilmesi işinin, 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesinde yer alan (Kapalı Teklif Usulü ile) ihale 

edilmesidir. 

İhale Tarih ve Saati : 03.10.2013 - 11:00 

İhalenin Yapılacağı Yer : Z.Burnu Belediyesi Abay Caddesi No: 165 Encümen 

Toplantı Salonu 

İlgili Müdürlük/Birim : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

İlgili Telefon ve faxs : (0212) 413 11 11/3094    Faxs: (0212) 413 12 86 

İlgili kişi/ E-Posta : Muharrem ÇAMUR mcamur@zeytinburnu.bel.tr 

İhale Türü/Usulü : Kapalı Teklif Usulü (2886/35-a) 

Son teklif verme tarih ve saati : 03.10.2013 Saat: 11.00 

Son Teklif verme yeri : Yazı İşleri Müdürlüğü 

AÇIKLAMA 

1) Tahmini yatırım bedeli : ¨ 6.412.500,00 + KDV 

2) Geçici Teminat %3 : ¨ 192.375,00 

3) Şartname bedeli : ¨ 300,00 

4) İhale şartnamesinin görülüp, satın alınabileceği yer : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. 

5) Yapılacak olan otoparkların aylık muhammen işletme bedeli ilk beş yıl (5. yıl dâhil)    

¨ l.500,00 + KDV olarak alınacaktır. 6. yıldan 10. yıla kadar (10. yıl dâhil) ¨ 2.000,00 + KDV 

olarak, 11. yıldan 15 yıl sonuna kadar ( 15.yıl dâhil) ¨ 2.500,00 + KDV olarak, 16. yıldan 30. 

yılın sonuna kadar (30.yıl dahil) ¨ 4.500,00 +KDV olarak belirlenmiş olup, işletme bedelleri 

ödemelerinin tamamını kapsamak üzere arttırma (%) yüzde olarak yapılacaktır. 

6) Gerçek kişiler için; T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ibrazı 

gereklidir. 

7) Tüzel kişiler için, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili 

Meslek Odası belgesi vermesi; 

a) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu 

yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret, Sanayi veya Meslek Odasından veya 

benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı ve onaylı sureti, 
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b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) da’ki 

esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti, 8) İmza Sirkülerini Vermesi 

a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde 

düzenlenmiş imza sirküleri 

b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişi veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti, 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı 

sureti, 

9) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri. 

10) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen Geçici Teminatı yatırdığına dair belge 

ibraz etmesi gereklidir. 

11) Bu iş için getirilecek teminat mektubu ¨ 192.375,00'den az olamaz. 

12) İstekliler, Gelirler ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ihale tarihinden önceki 3 

ay içinde alınmış belgenin aslı veya sureti ile Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale 

tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır. 

13) Türkiye'de tebligat için adres beyanı vermesi gereklidir. 

14) Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip, işi zamanında bitirmeyen veya cezalı 

çalışanlar bu ihaleye giremeyecektir. 

15) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, ihale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde, ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri 

gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

16) Telgraf veya Faks'la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. İlan olunur. 7854/1-1 

—— • —— 

ZEYİLNAME 

TPAO Genel Müdürlüğünden: 

KUZEY MARMARA SABİT AÇIK DENİZ PLATFORMLARI VE DENİZ BORU HATLARI 

İÇİN İLERİ TEMEL MÜHENDİSLİK VE DİZAYN ÇALIŞMALARI VE AÇIK DENİZ 

YAPILARI İÇİN MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 

İhale Kayıt No: 2013/108673 

Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği'ne göre Açık İhale 

usulü ile ihale edilecek olan ve 12/08/2013 tarihinde ilanı yayımlanan "Kuzey Marmara Sabit Açık 

Deniz Platformları ve Deniz Boru Hatları İçin İleri Temel Mühendislik ve Dizayn Çalışmaları 

(AdvFEED Çalışmaları) ve Açık Deniz Yapıları İçin Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri" 

işleri ile ilgili olarak isteklilerden gelen süre uzatım talepleri sebebiyle teklif son teslim tarihi üç 

hafta süreyle ertelenmiştir. TPAO bundan sonraki süre uzatım taleplerini dikkate almayacaktır. 

Süre uzatımı ile etkilenen tüm tarihler aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir: 

1) TPAO'ya Bilgi Talebi Süre Bitimi: 08/10/2013 @ 17:30 (Yerel Saat) 

2) TPAO Tarafından Açıklama Yayımlanması Süre Bitimi: 11/10/2013 @ 17:30 (Yerel Saat) 

3) Teklif Teslimi Süre Bitimi: 24/10/2013 @ 10:00 (Yerel Saat) 

4) Tekliflerin Açılma Oturumu: 24/10/2013 @ 10:10 (Yerel Saat) 

5) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 6 (altı) ay olmak üzere 24/04/2014 

tarihine kadardır. 

6) Geçici Teminat Mektubu geçerlilik tarihi 24/04/2014 tarihinden önce olmamak üzere 

düzenlenecektir. 

İhale ile ilgili gerekli bilgiler TPAO'nun www.tpao.gov.tr adresinde, ihale ilanları 

sayfasından elektronik olarak indirilebilir. 7871/1-1 
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İHTİYAÇ FAZLASI (ÖLÜ STOK) MALZEME SATILACAKTIR 

TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

09.05.2013 tarih ve 28642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İhtiyaç 

fazlası ve ihtiyaç dışı malzemeler, ihtiyaç fazlası, ekonomik ömrünü doldurmuş, hurda taşıt ve iş 

makineleri değerlendirme yönetmeliği” hükümlerine göre satışı yapılacaktır. Satış ihalesine 

ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

Satış Kayıt Numarası : 2013/4 

1 - İdarenin 

a) Adresi : MALTEPE MAH. ORHANGAZİ CAD. NO:74 54100 

MERKEZ SAKARYA 

b) Telefon ve faks numarası : 264 2751030 – 264 2753828 

c) Elektronik posta adresi : 5grupmd@teias.gov.tr 

2 - İhale konusu satış işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 108 Kalem İhtiyaç fazlası (Ölü stok) malzeme satışıdır. 

(Tamamı) Liste 5. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Satınalma ve Ticaret Şefliğinde görülebilir. 

3 - Satış İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü-İhale 

Toplantı Salonu - MALTEPE MAH. ORHANGAZİ CAD. 

NO:74 54100 MERKEZ/SAKARYA 

b) Tarihi ve saati : 01.10.2013 14:00 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

belgesi; 

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

c) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya 

geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, Müdürlüğümüz Muhasebe servisine yatırıldığını 

gösteren makbuzlar, 

d) Adres, telefon ve faks beyanı 

5 - Satış, açık satış usulü sonucunda, en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye 

bırakılacaktır. Komisyon gerekli gördüğünde açık artırmaya gidebilir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı, TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü (Satın Alma ve 

Ticaret Şefliği) MALTEPE MAH. ORHANGAZİ CAD. NO:74 54100 MERKEZ/SAKARYA 

adresinde görülebilir ve 150 TL (Yüzelli TL) karşılığında alınabilir. İhale dokümanının posta 

yoluyla 160 TL (yüzatmış TL) karşılığında alınması mümkündür. 

8 - Teklif mektupları en geç 01.10.2013 Salı günü saat 14:00’e kadar TEİAŞ 5. İletim 

Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Muhaberat Servisi- MALTEPE MAH. ORHANGAZİ CAD. 

NO:74 54100 MERKEZ/SAKARYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - İstekliler ihtiyaç fazlası malzeme satışında % 18 KDV ödeyecektir. 

11 - Geçici teminat mektubunun süresi 01.12.2013 tarihinden önce olmayacak şekilde 

verilmelidir. 7652/1-1 
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3 ADET TRAFO MERKEZİNİN 3 YIL (36 AY) SÜREYLE HİZMET 

ALIMI YOLUYLA İŞLETİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

154 kV. Gerkonsan, Karasu, Mudurnu İletim Trafo Merkezlerinin bakım ve güvenlik 

hizmetleri hariç, işletme ile ilgili hizmetlerin Teknik Şartname ve Sözleşme hükümleri 

doğrultusunda hizmet alımı yolu ile yapılması işi TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 

3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair 

Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/123579 

1 - İdarenin 

a) Adresi : TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

Maltepe Mahallesi Orhangazi Cad. No: 74 54100 Sakarya 

b) Telefon ve faks numarası : 0264 2751040 – 0264 2753828 

c) Elektronik posta adresi : 5grupmd@teias.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 adet Trafo Merkezinin 3 yıl (36 ay) süreyle hizmet alımı 

yoluyla işletilmesi. 

b) Yapılacağı yer : Gerkonsan, Karasu, Mudurnu İletim Trafo Merkezleri 

c) İşin süresi : 36 ay 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü/ 

Sakarya 

b) Tarihi ve saati : 03.10.2013 14:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

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

olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 

Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

h) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.” 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 

Teklif edilen bedelin %10’undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda 

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu., Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları 

toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

2. Bilanço veya eşdeğer belgeler 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, 

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, 

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, 

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz. 
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Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 

yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

3. İş hacmini gösteren belgeler 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturalar. Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 

önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 

halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 

sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3. 1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 

herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir alanda 

hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde tek 

sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler. 

1.3. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı 

taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme teknisyeni) 

elemanların puanlarının toplamı Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli Dört) puanı 

sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Grup 

Mühendisinin puanı her Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. Bu amaçla 

çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları Ekteki “İşletme Elemanları Puan tablosu”na 

yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır. 

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 5510 sayılı Sosyal Güvenlik 

Kanununa tabi personelin sayısı 

 

İŞLETME TEKNİSYENLERİ PERSONEL SAYISI HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ 

3 Trafo Merkezli bir grup için 12 12 x 45 = 540 

4 Trafo Merkezli bir grup için 16 16 x 45 = 720 

5 Trafo Merkezli bir grup için 20 20 x 45 = 900 

6 Trafo Merkezli bir grup için 24 24 x 45 = 1080 

Grup Mühendisi  1 (*)  1 x 45 = 45 



20 Eylül 2013 – Sayı : 28771 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

(*) Her grup için bir grup mühendisi istihdam edilecek olup grup Mühendisleri grupta yer 

alan trafo merkezlerini ayda en az 2 defa sözleşme ve Teknik şartnamede yer alan görevlerini 

yerine getirmekle yükümlüdür. 

2. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler: 

İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim 

belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır. 

İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya 

istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini 

gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları 

ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır 

tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat 

süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 

mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Denetleme ve İş yönetme belgeleridir. 

3. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 – 2008 “ Gerilim seviyesi 

asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini yürürlüğe 

koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4. a) Benzer iş olarak ; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu 

sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak ; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz 

olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan 

elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya, 

b) ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek 

sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik 

santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini 

gösteren belgeler. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 Türk Lirası karşılığı Teiaş 

5.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Maltepe Mahallesi Orhangazi Cad. No: 74 54100 

Sakarya adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Teiaş 5.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

Maltepe Mahallesi Orhangazi Cad. No: 74 54100 Sakarya Evrak Kayıt servisine elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 7653/1-1 
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3 ADET TRAFO MERKEZİNİN 3 YIL (36 AY) SÜREYLE HİZMET 

ALIMI YOLUYLA İŞLETİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

154 kV. Nuh Çimento, Kaynarca, Gölcük İletim Trafo Merkezlerinin bakım ve güvenlik 

hizmetleri hariç, işletme ile ilgili hizmetlerin Teknik Şartname ve Sözleşme hükümleri 

doğrultusunda hizmet alımı yolu ile yapılması işi TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 

3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair 

Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/123565 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Teiaş 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Maltepe 

Mahallesi Orhangazi Cad. No: 74  54100 Sakarya 

b) Telefon ve faks numarası : 0264 2751040 – 0264 2753828 

c) Elektronik posta adresi : 5grupmd@teias.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 adet Trafo Merkezinin 3 yıl (36 ay) süreyle hizmet alımı 

yoluyla işletilmesi. 

b) Yapılacağı yer : Nuh Çimento, Kaynarca, Gölcük İletim Trafo Merkezleri 

c) İşin süresi : 36 ay 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü/ 

Sakarya 

b) Tarihi ve saati : 03.10.2013 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

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

olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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d) İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 

Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

h) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.” 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 

Teklif edilen bedelin %10’ undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek 

tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu. Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları 

toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

2. Bilanço veya eşdeğer belgeler 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, 

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, 

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, 

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 
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yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 

yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

3. İş hacmini gösteren belgeler 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturalar. Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 

önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 

halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 

sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 

herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir alanda 

hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde tek 

sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler. 

1.3. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı 

taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme teknisyeni) 

elemanların puanlarının toplamı Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli Dört) puanı 

sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Grup 

Mühendisinin puanı her Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. Bu amaçla 

çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları Ekteki “İşletme Elemanları Puan tablosu”na 

yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır. 

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 5510 sayılı Sosyal Güvenlik 

Kanununa tabi personelin sayısı 

 

İŞLETME TEKNİSYENLERİ PERSONEL SAYISI HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ 

3 Trafo Merkezli bir grup için 12 12  x 45 = 540 

4 Trafo Merkezli bir grup için 16 16  x 45 = 720 

5 Trafo Merkezli bir grup için 20 20  x 45 = 900 

6 Trafo Merkezli bir grup için 24 24  x 45 = 1080 

Grup Mühendisi  1 (*) 1  x  45 = 45 
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(*) Her grup için bir grup mühendisi istihdam edilecek olup grup Mühendisleri grupta yer 

alan trafo merkezlerini ayda en az 2 defa sözleşme ve Teknik şartnamede yer alan görevlerini 

yerine getirmekle yükümlüdür. 

2. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler: 

İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim 

belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır. 

İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya 

istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini 

gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları 

ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır 

tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat 

süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 

mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Denetleme ve İş yönetme belgeleridir. 

3. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 – 2008 “Gerilim seviyesi 

asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini yürürlüğe 

koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.a) Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu 

sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz 

olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan 

elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya, 

b) İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek 

sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik 

santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini 

gösteren belgeler. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 Türk Lirası karşılığı TEİAŞ 

5.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Maltepe Mahallesi Orhangazi Cad. No: 74 54100 

Sakarya adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 5.İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Maltepe Mahallesi Orhangazi Cad. No: 74 54100 Sakarya Evrak Kayıt servisine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 7654/1-1 
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MEVCUT İZOLELİ KUPON RAYLARININ YERİNE MONTESİ, İZOLE TEŞKİLİ VE 
ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI YAPTIRILACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/127615 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000-4018 0 346 2237677 
c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin adı : Bölge Müdürlüğümüz mıntıkası muhtelif Km’lerde, 
166 adet Mevcut izoleli kupon raylarının yerine monte edilmesi, 202 adet yerinde izole 

conta teşkili yapılması, 468 adet alüminotermit ray kaynağı yapılması (Termit malzemesi idarece 
verilecektir.) ve 66 adet alüminotermit ray kaynağı yapılması işi. (Termit malzemeleri yükleniciye 
aittir.) 

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dökümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon 
Şefliğine (Giriş kat 12 nolu oda) 30/09/2013 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat 34 nolu oda) 

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 
Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 100,00 
TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat 
12 nolu oda) temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 7739/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Köstem Kültür Eğitim ve Müzecilik Vakfı 
VAKFEDENLER: Levent KÖSTEM, Güler KÖSTEM, Emrah KÖSTEM, Nilüfer KÖSTEM 
VAKFIN İKAMETGAHI: İZMİR 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Urla Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/09/2013 tarihinde tashih edilen 19/07/2013 tarih 
ve E.2013/102, K.2013/394 tarihli kararı 

VAKFIN AMACI: Eğitim, müzecilik, sağlık, tarım, sanatsal konularda çalışmalar 
yapmak, özellikle zeytin ve zeytinyağı ve benzeri ürünlerin yurt içi ve yurt dışında sağlık, ülkeye 
katma değer kazandırılması ve tanıtımını kamu oyuna duyurmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 60 000.-TL.Nakit 
YÖNETİM KURULU: Levent KÖSTEM, Güler KÖSTEM, Emrah KÖSTEM, Nilüfer 

KÖSTEM 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyesinden 

artan mal ve hakları Mütevelli Heyetinin alacağı bir kararla gayece aynı bir vakfa devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 7857/1-1 

—— • —— 
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 
Belediye Meclisimizin 07/06/2013 gün ve 310 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/08/2013 tarih ve 1411 sayılı kararı ile tadilen onanan 
“Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi imarın 47322 ada 1 ve 47323 ada 1, 2 ve 3 sayılı parsellerine 
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 20/09/2013 günü Müdürlüğümüz ilan 
panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 7787/1-1 
—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Belediye Encümenimizin 22.08.2013 tarih ve 1360/2918 sayılı, Ankara Büyükşehir 

Belediye Encümeninin 05.09.2013 tarih ve 2426/5205 sayılı kararlan ile onaylanan Kardelen 
Mahallesi 15016 adaya ilişkin 84348 nolu parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına 
asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 7860/1-1 
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Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne, 11 Temmuz 2013 tarihli ve 

28704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca 

merkez teşkilatında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (G.İ.H) 9 uncu dereceden 

(65), 8 inci dereceden (35) adet olmak üzere toplam (100) adet kadroya Göç Uzmanı olarak 

yetiştirilmek üzere Göç Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 

2 - En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim 

kurumlarından birini bitirmiş olmak, 

3 - ÖSYM tarafından 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan 

Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) tabloda belirtilen puan türlerinden asgari puanı 

almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; 

öğrenim dalları itibariyle alınacak Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek 

(son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar), 

4 - 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle (35) otuzbeş yaşını doldurmamış (01.01.1978 ve daha 

sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak. 

II - SINAV BAŞVURUSU 

1 - Giriş Sınavı başvuruları 23 Eylül 2013 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayıp 04 Ekim 

2013 Cuma günü saat 17:00’de sona erecektir (04 Ekim Cuma günü sınav ücreti yatıranlar 05 Ekim 

Cumartesi günü saat 17:00’ye kadar sınav müracaatı yapabilecektir). 

2 - Sınava başvuracak adaylar başvuru tarihlerinde sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi 

amacıyla katkı bedeli olarak 50,00 TL (Elli Türk Lirası) sınav ücretini Gazi Üniversitesi Sürekli 

Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİSEM) Türkiye Halk Bankası Gazi Üniversitesi 

Kampüsü Şubesindeki TR 230001200129400006000037 IBAN nolu hesabına havale ücreti 

alınmaksızın yatıracaklardır. Adaylar sınava başvurularını yapmadan önce sınav ücretini yatırmış 

olmalıdır. Sınav ücretini yatıran adaylar başvurularını, GAZİSEM’in https://gazisem.gazi.edu.tr 

internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ile yapacaklardır. 

3 - Adaylar başvuruda mezuniyet alanlarına uygun olarak hangi grupta sınava 

katılacaklarını belirteceklerdir. 

4 - Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Bu 

bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıklar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir 

adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye 

bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. 

5 - Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, 

sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı 

sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler geri verilmeyecektir. 

6 - Ancak sınav ücreti yatırdığı halde öğrenim dalları itibarıyla alınacak Göç Uzman 

Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına giremediği için sınava çağrılamayan başvuru 

sahiplerinin sınav ücretleri GAZİSEM tarafından geri ödenecektir. 
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III - SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER 

Giriş sınavına katıldıktan sonra sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıdaki 

belgeleri sözlü sınavdan önce Genel Müdürlüğe teslim ederler. 

a) Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında 

tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği). 

b) Üç adet vesikalık fotoğraf. 

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

ç) T.C. kimlik numarası beyanı. 

d) Özgeçmiş. 

Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlükçe de onaylanabilir. 

IV - ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR 

Göç Uzman Yardımcısı alınacak bölümler, kadro adedi, yazılı sınava çağrılacak aday 

sayısı, KPSS puan türü ve taban puanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

TABLO-1 

Gruplar Mezun Olunan Alan/Bölüm 
Kadro 

Adedi 

Yazılı Sınava 

Çağrılacak 

Aday Sayısı 

KPSS 

Puan Türü 

Taban 

Puan 

1.Grup 

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, 

Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi Bölümü Mezunları 

20 400 
- 

KPSSP30 
70 

2.Grup 

Uluslararası İlişkiler, Siyaset 

Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

Bölümü Mezunları 

20 400 -KPSSP64 70 

3.Grup 

Çalışma Ekonomisi, İktisat, 

İşletme, Maliye Bölümü 

Mezunları 

15 300 
-

KPSSP101 
70 

4.Grup Hukuk Fakültesi Mezunları 15 300 
- 

KPSSP21 
70 

5. Grup İstatistik Bölümü Mezunları 4 80 -KPPSP25 70 

6.Grup Sosyoloji Bölümü Mezunları 10 200 -KPSSP68 70 

7.Grup 

Psikoloji Bölümü Mezunları, 

Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık 

10 200 -KPSSP68 70 

8.Grup 

İletişim Fakültelerinin Halkla 

İlişkiler ve Tanıtım, Gazetecilik, 

Sinema ve Televizyon 

bölümlerinden mezun olmak 

6 120 -KPSSP68 70 

Toplam 100 2000   
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V - SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI 

- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. 

- Giriş sınavının yazılı bölümünün sınav sorularının % 80’ı lisans eğitimine ait mesleki 

bilgilerden, % 20’si Genel Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgilerden oluşmaktadır. 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün göç uzman yardımcılığı sınavının yazılı bölümü test 

usulünde gerçekleştirilecek olup sınav konuları şunlardır: 

A. Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin sorular bütün gruplar için ortak olacaktır. 

Sınav konuları: 

a) Yabancılar hukuku, 

b) 04/04/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu. 

B. Lisans eğitimine ait mesleki bilgilere ilişkin sınav konuları alanlar itibariyle; 

a) 1. Grup, 2. Grup ve 3. Grup Adaylar sınav soruları için alan bilgisi konuları 

İktisat Grubu: Mikro ve makro iktisat, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler 

ve kuruluşlar. 

Maliye Grubu: Kamu maliyesi, maliye politikası. 

Hukuk Grubu: Anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları, ceza hukuku (genel 

hükümler), medeni hukuk (başlangıç, kişiler hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler), 

uluslararası hukuk, insan hakları. 

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Grubu: Yönetim bilimi, siyaset 

bilimi, siyasi tarih, Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, uluslararası kuruluşlar. 

b) 4. Grup Adayları için alan bilgisi konuları: 

Anayasa hukuku, idare hukuku, idari yargılama usulü hukuku, medeni hukuk (başlangıç, 

kişiler hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler), ticaret hukuku (ticari şirketler ve kıymetli 

evrak), ceza hukuku, ceza muhakemeleri usulü hukuku (genel esaslar), iş hukuku, uluslararası 

hukuk 

c) 5. Grup Adayları için alan bilgisi konuları 

Olasılık ve matematiksel istatistik, örnekleme ve ölçüm yöntemleri, optimizasyon 

teknikleri, regresyon analizi, parametrik ve parametrik olmayan test yöntemleri. 

ç) 6. Grup Adayları için alan bilgisi konuları 

Genel Sosyoloji ve metodolojisi, toplumsal yapı ve değişim, kurumlar sosyolojisi, 

uygulamalı sosyoloji, Türkiye’nin sosyolojik yapısı. 

d) 7. Grup Adayları için alan bilgisi konuları 

Psikolojide temel kavramlar, sosyal psikoloji, siyaset psikolojisi, kişilik kuramları, 

çatışma ve barış psikolojisi. 

e) 8. Grup Adayları için alan bilgisi konuları 

İletişim, iletişim süreci ve iletişim çeşitleri, kitle iletişim araçları, insan ilişkileri ve 

iletişim, kamu yönetiminde halkla ilişkiler, iletişim ve teknoloji. 

VI - SINAV TARİHİ VE YERİ: 

- Giriş Sınavı yazılı bölümü tüm alanlarda, 27 Ekim 2013 (Pazar günü) tarihinde 

Ankara'da yapılacaktır. Sınav, sabah 10:00'da başlayacaktır. Sınavın süresi GAZİSEM tarafından 

adaylara duyurulacaktır. 
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- Sınava başvuran adaylar için GAZİSEM tarafından, hangi bina ve salonda sınava 

gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu 

belgelerini 21 Ekim tarihinden itibaren GAZİSEM’in https://gazisem.gazi.edu.tr internet 

adresinden T.C. Kimlik Numarası ile edinecektir. 

- Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır 

bulunmaları ve yanlarında, sınava giriş belgesi ile fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü 

belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. 

- Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü 

sınav tarihi, yeri ve saati (www.goc.gov.tr) internet sayfasında ayrıca ilan edilecektir. 

VII - YAZILI SINAVIN DUYURULMASI VE İTİRAZ 

Yazılı sınav sonuçları, Genel Müdürlüğümüz www.goc.gov.tr/ internet adresinde ve 

Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:2/3 Yenimahalle /ANKARA adresinde yer alan hizmet 

binasında ilan edilecektir. 

Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 

7 gün içerisinde, Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkiye Halk 

Bankası Gazi Üniversitesi Kampüsü Şubesindeki TR 930001200129400006000038 IBAN nolu 

hesabına 40.00TL (Kırk Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak aldıkları banka dekontu ile birlikte 

Genel Müdürlüğe yazılı olarak yapacaklardır. Söz konusu itirazlar aynı gün GAZİSEM’e 

iletilecektir. GAZİSEM tarafından incelenen itiraz dilekçeleri en geç 3 (üç) içerisinde 

cevaplandırılarak Genel Müdürlüğe bildireceklerdir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile 

imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. 

- Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü 

sınav tarihi, yeri ve saati (www.goc.gov.tr) internet sayfasında ayrıca ilan edilecektir. 

VIII - YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAV 

Yazılı sınavın değerlendirilmesi; Lisans eğitimine ait mesleki bilgiler 80 puan, genel 

Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgiler 20 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden 

yapılacaktır. Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan 

başlanarak gruplar itibariyle belirlenen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava 

çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. 

Sözlü sınavda adaylar; 

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan), 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan), 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan), 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan), 

d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan), 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), 

yönlerinden ve belirtilen puan ağırlıklarında değerlendirilecektir. 

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az yetmiş 

puan almaları gerekmektedir. 



20 Eylül 2013 – Sayı : 28771 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

IX - GİRİŞ SINAVI SONUCU 

Giriş sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından en az 

yetmiş puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla 

başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak 

belirlenecektir. Sınav sonuçlarına göre adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik 

ortalamasının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit 

olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır. 

Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre 

sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, atama yapılacak kadro sayısının en 

fazla yarısına kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir. 

Giriş sınavı sonuçları Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında (www.goc.gov.tr) ve 

hizmet binasında ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu 

yazılı olarak bildirilecektir. 

Adaylar, sınava katılacakların listesinin yayınlanmasından itibaren yedi gün içinde sınav 

listesine veya sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde sınav sonucuna yazılı 

olarak itiraz edebilir. İtirazlar, en fazla yedi gün içinde incelenerek itiraz sonuçları adaya yazılı 

olarak bildirilecektir. 

Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 

edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa 

dahi iptal edilecektir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 

veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Genel Müdürlüğün www.goc.gov.tr 

internet sayfasından yapılacaktır. 

X - ATAMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELER 

Uzman yardımcılığı giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir: 

a) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı. 

b) Dört adet vesikalık fotoğraf. 

c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı. 

ç) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı 

beyanı. 

d) Mal bildirimi. 

e) Kamu etik sözleşmesi. 

İlan olunur. 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

Adres: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 

Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No: 2/3 

06370 Yenimahalle/ANKARA 

Tel : 0 312 397 56 42 - 0312 397 28 36 

Fax : 0 312 397 52 76 

 7876/1-1 
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DSİ Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/201348 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
DSİ Genel Müdürlüğü 12. Bölge 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Kocasinan/Kayseri 

Adresi 
Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu 

Caddesi 
Tel-Faks 

Tel: 0 352 336 28 50 1589 

Faks: 0 352 336 28 57 

Posta Kodu 38060 E-Mail dsi12@dsi.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

Mega Açılım İnşaat Petrol 

Madencilik Nakliye Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. 

Yusuf Yılmaz 

Adresi 
İcadiye Mah. Hürriyet Cad. Elazığ 

Ticaret Merkezi N: 35 K: 4/14 Elazığ 

Yeni Belediye Çarşısı K:1 No:2 

Doğanşehir/Malatya 

T.C. Kimlik No.  27500202536 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Hazar VD- 6130766532  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 12091 262/Doğanşehir 

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 (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7917/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Cumhurbaşkanlığına, 20 Eylül 2013 Tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı Cemil ÇİÇEK, 21-23 Eylül 2013 Tarihleri Arasında Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanı Vekili Sadık YAKUT, Daha Sonra ise Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Basın ve Enformasyon Uzmanlığı Yönetmeliği
— Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği
— Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Denizcilik Koordinasyon Komisyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Ardahan Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak

Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2009/21)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2013/15)

— Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam
ve Parçalar ile İlgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Teknik
Düzenlemelerinin Uygulamaya Konulmasına ve Bazı Tebliğlerin Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2009/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (No: SGM-2013/16)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/43)
— Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


