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YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:
JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

AKADEMİK/KURUMSAL ARŞİV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Baş-

kanlığında, arşiv ve arşivlik malzemenin saklanma amacı, süreleri esas alınmak suretiyle, ileride
arşiv malzemesi hâline gelecek malzemenin tespit edilmesini, herhangi bir sebepten dolayı
bunların kayba uğramamasını, gerekli şartlar altında korunmalarının temini ve millî menfaatlere
uygun olarak Devletin, gerçek ve tüzel kişilerin ve ilmin hizmetinde değerlendirilmelerini, mu-
hafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasına ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Başkanlık bünyesindeki tüm akademik ve idari bi-

rimler ile Başkanlık mensuplarının, Başkanlık bünyesinde gerçekleştirdikleri çalışmalar ile
Başkanlık tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak desteklenen tüm akademik çalışmaları kap-
sar. Başkanlık Arşiv Sisteminin içeriği;

a) Başkanlık birimleri tarafından üretilen ve arşiv malzemesi niteliği kazanan malze-
meler,

b) Bilimsel dergilerde yayımlanmış makaleler,
c) Yayımlanma aşamasında olan makaleler,
ç) Yüksek lisans ve doktora tezleri,
d) Bildiri ve sunumlar,
e) Seminer metinleri,
f) Teknik notlar,
g) Bilimsel projeler, hukuki ve mali sorumluluk gerektiren projeler ile bu projelere ait

ihale işlem evrakları, yazışmalar,
ğ) Kitaplar,
h) Ödüllü çalışmalar,
ı) Patent belgeleri,
i) Raporlar,
gibi materyallerden oluşur.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nunun 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jan-
darma Teşkilât Görev ve Yetkileri Kanununun 13/A maddesi hükümlerine dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Açık erişim: Bilimsel literatürün internet aracılığı ile herhangi bir sınırlama olmak-

sızın, her türlü yasal amaç için kullanılabilir biçimde kamuya ücretsiz açık olmasını,
b) Açık erişim standardı: Başkanlık mensuplarının bilimsel yayınlarının; finansal, yasal

ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırı-
labilir, taranabilir, dizinlenebilir, tam metne bağlantı verilebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir
ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olmasını,
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c) Akademik/Kurumsal arşiv sistemi: Başkanlığın ürettiği, bilimsel çıktıların dijital or-
tamda toplandığı, saklandığı, indekslendiği, uzun dönem korunduğu ve dağıtımının sağlandığı
hizmetler bütününü,

ç) Aktif evrak: Başkanlığa bağlı birimler tarafından üretilen, günlük iş akışında düzenli
olarak yararlanılan evrakı,

d) Alt birim: Başkanlık teşkilât yapısındaki, Başkan Yardımcılıkları, Eğitim Merkezi
Komutanlığı, Fakülte, Enstitü, Meslek Yüksek Okulu, Araştırma ve Eğitim Merkezi Amirliği
gibi yapıların bünyesinde bulunan Birlik Komutanlıkları, Bölük ve Takım Komutanlıkları, Şube
Müdürlükleri, Kısım Amirlikleri, Saymanlık, Komisyon Başkanlıkları gibi tüm birimleri,

e) Alt birim arşivi: Başkanlık teşkilât yapısındaki Başkan Yardımcılıkları, Eğitim Mer-
kezi Komutanlığı, Fakülte, Enstitü, Meslek Yüksek Okulu, Araştırma ve Eğitim Merkezi Amir-
liği gibi yapıların bünyesinde bulunan ve belge üreten Birlik Komutanlıkları, Bölük ve Takım
Komutanlıkları, Şube Müdürlükleri, Kısım Amirlikleri, Saymanlık, Komisyon Başkanlıkları
gibi tüm birimlerin oluşturduğu arşivi,

f) Engelleme: Başkanlık mensuplarının; makale, yüksek lisans ve doktora tezleri, gibi
çalışmalarını açık erişime otuz altı aya kadar erişime kapalı olmasını,

g) Arşiv: Başkanlığa bağlı akademik ve idari birimler tarafından üretilen, aktif bir bi-
çimde ve günlük iş akışı içinde kullanılan arşivlik malzemenin belirli bir süre saklandığı ilgili
birim bünyesindeki arşivi,

ğ) Arşiv kategorisi: Arşivlik veya arşiv malzemesi niteliği kazanan belgenin, hangi arşiv
biriminde ne kadar süre ile saklanacağının belirlenmesi amacıyla; arşivlik malzemeyi üreten,
gereği veya bilgi maksadıyla alan birimler ya da komisyonlar tarafından verilen harfi,

h) Arşiv malzemesi: Başkanlığı ilgilendiren ve en son işlem tarihi üzerinden otuz yıl
geçmiş veya üzerinden on beş yıl geçtikten sonra kesin sonuca bağlanmış, akademik ve idari
birimler ile Başkanlık mensupları tarafından üretilen ve ilgili birimler tarafından muhafazası
gereken, Türk Milletinin geleceğine, tarihi, siyasî, sosyal, hukukî ve teknik değer olarak intikal
etmesi gereken belgeler ve Devlet hakları ile milletlerarası hakları belgelemeye, korumaya,
bunlarla ilgili işlem ve münasebetler bakımından tarihî, hukukî, idarî, askeri, iktisadî, dinî, ilmî
edebî estetik, kültürel biyografik, jeneolojik ve teknik herhangi bir konuyu aydınlatmaya, dü-
zenlemeye, tespite yarayan her türlü yazılı, basılı evrak, defter, resim, plan, proje, harita, mühür,
damga, fotoğraf, film, ses ve görüntü bandı, elektronik, optik, manyetik kayıt, baskı ve benzeri
belgeler ile malzemeyi,

ı) Arşivlik malzeme: Başkanlığa bağlı birimler tarafından üretilen, zaman bakımından
henüz arşiv malzemesi vasfını kazanmayan, yönetimsel, ekonomik, yasal ve bilgisel değere
sahip belge ve malzemeyi,

i) Arşiv personeli: Arşiv uygulamaları konusunda bilgi ve tecrübesinden yararlanabile-
cek düzeyde yetişmiş personeli,

j) Arşiv yönetim programı (AYP): Arşiv yönetim sisteminin kullanılmasını sağlayan ve
Kurum Arşivinin işlevini yerine getirmek üzere hazırlanan veya hazırlatılan bilgisayar progra-
mını,

k) Ayıklama: Arşiv malzemesi ile cari işlemleri devresinde bir değere sahip olduğu hal-
de, hukukî kıymetini ve delil olma vasfını kaybetmiş, ileride kullanılmasına ve muhafazasına
lüzum görülmeyen her türlü malzemenin birbirinden ayrımı ile ileride arşiv malzemesi vasfını
kazanacak olan arşivlik malzemenin tespiti işlemini,

l) Bakan: İçişleri Bakanını,
m) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
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n) Başkan: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanını,
o) Başkanlık/Kurum: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığını,
ö) Belge: Herhangi bir bireysel işlemin, kurumsal fonksiyonunun veya kurumsal işlemin

yerine getirilmesi için alınmış ya da Başkanlık birimleri tarafından hazırlanmış; içerik, ilişki
ve formatıyla ait olduğu fonksiyon veya işlem için delil teşkil ederek aidiyet zincirini muhafaza
eden, el yazısı ya da elektronik imza ile imzalanmış ve Jandarma Dokümantasyon Yönetim
Sistemi JDYS ya da Başkanlık tarafından teşkil edilecek belge yönetim sistemi içerisinde kayıt
altına alınmış her türlü kayıtlı bilgi veya dokümanı,

p) Birim: Başkanlığa bağlı akademik ve idari teşkilât şemasında gösterilen, Başkan Yar-
dımcılıkları, Eğitim Merkezi Komutanlığı, Fakülte, Enstitü, Meslek Yüksek Okulu, Araştırma
ve Eğitim Merkezi Amirliği gibi yapıları,

r) Birim Arşivi: Başkanlığa bağlı akademik ve idari teşkilât şemasında gösterilen, Baş-
kan Yardımcılıkları, Eğitim Merkezi Komutanlığı, Fakülte, Enstitü, Meslek Yüksek Okulu,
Araştırma ve Eğitim Merkezi Amirliği gibi yapıların bünyesinde bulunan İdari Şube/İdari Kısım
veya bu görevi yürüten birim tarafından arşivlik malzemenin on yıl veya varsa saklama pla-
nında ya da Dosya Dizini ve Envanter Formunda belirtilen süre kadar muhafaza edildiği ar-
şivi,

s) Doküman: Kurumsal faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla Başkanlık tarafından
hazırlanan veya toplanan her türlü bilgiyi,

ş) Envanter: Dosya veya klasör içinde bulunan arşivlik malzeme ile arşiv malzemesinin
tek tek kayda alınması ile hazırlanan sayım ve döküm listesini,

t) İmha: İlerde kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen, saklama planına
göre saklama süresini tamamlayan malzeme ile arşivlik malzeme dışında kalan, hukukî kıy-
metini ve delil olma vasfını kaybetmiş malzemenin ayrılarak imhası işlemini,

u) İvedi inceleme/opsiyonel erişim: Akademik çalışmaların hakem denetiminden geç-
miş hallerinin Başkanlık Akademik/Kurumsal Arşiv sisteminde arşivlenmesi sürecini,

ü) İzin formu: Başkanlık mensuplarının yayınlarının/eserlerinin Başkanlık tarafından
yayımlanması maksadıyla onayladıkları formu,

v) Jandarma dokümantasyon yönetim sistemi (JDYS): Belge yönetimini ve kullanımını
bilgisayar alt yapısı üzerinden sağlayan, kurum arşivinin işlevini elektronik ortamda yerine ge-
tirmek üzere hazırlanan otomasyon sistemini,

y) Başkanlık mensubu: Başkanlık akademik ve idari personelini, meslek içi kurs, ön
lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini,

z) Kişisel arşivleme: Başkanlık mensubunun bilimsel katkı sağladığı çalışmasının Baş-
kanlık Akademik/Kurumsal Arşiv Sisteminde arşivlenmesini içeren sürecini,

aa) Kozmik evrak sorumlusu: “ÇOK GİZLİ” gizlilik derecesini taşıyan evrakın kayıt,
dağıtım, muhafaza, sayım ve kontrolünü özel talimatlara göre yapmak maksadıyla kurulan bü-
rolarda çalışan personeli,

bb) Kurum arşivi: Başkanlığa bağlı birimler ile bu birimlerde üretilen ve kesin sonuca
bağlanan; yasal, ekonomik ve yönetimsel nedenlerle saklanıp korunmasına ihtiyaç duyulan ev-
rakın, belge yönetim sistemi gereğince, saklama süreleri dolduktan sonra ayıklanarak imha
edildiği, kurumsal değeri dolayısıyla sürekli olarak kurumda saklandığı veya araştırma değerine
sahip olanların sürekli saklanmak üzere Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gön-
derildiği Belge Yönetimi ve Arşiv Şube Müdürlüğü arşivini,

cc) Saklama planı: Arşivlik veya arşiv malzemesinin konusu esas alınarak, malzemenin
arşiv kategorileri ve saklama süreleriyle ilgili genel istikametlerin belirlenmesi faaliyetini,
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çç) Tasnif: Arşivlik ve arşiv malzemesinin kolaylıkla bulunması ve kullanılabilmesi
için arşivlik ve arşiv malzemesinin kategorisine, konu numarasına, alfabetik, analitik, krono-
lojik, coğrafi dosyalama sistemi gibi uygun bir sistemle sıraya konulması ve düzenlenmesi iş-
lemini,

dd) Arşivlerden yararlanma: Başkanlık bünyesindeki alt birim, birim ve kurum arşivin-
den, gizli belgeler hariç olmak üzere, akademi bünyesindeki birimlerin veya 9/10/2003 tarihli
ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında kurum dışından özel ve tüzel kişilerin
faydalanmasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Arşiv Malzemesi ile Arşivlik Malzemenin Birim ve Kurum Arşivlerinde 

Saklanması, Yönetimi ve Korunması

Genel konular
MADDE 5 – (1) Kurum arşivi, arşiv malzemesini teslim almak, saklamak, değerlen-

dirip muhafaza etmek, gereksiz belgelerin ayıklama yöntemini belirlemek ve elindeki belgeleri
devamlı kullanılır durumda tutmakla görevlidir.

(2) Başkanlık tarafından üretilen ve Kurum arşivine devredilmesi gereken her tür mal-
zeme Başkanlığın malıdır. Özel mülkiyet konusu olamaz. Başkanlık bünyesinde kurulmuş ve
lağvedilmiş birimlerin belgeleri, eğer bu konuda başka bir birim görevlendirilmemişse, Kurum
arşivine devredilir.

(3) Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne teslim edilene kadar Kurum arşivinde bulunan
arşiv malzemesinin ve Başkanlık akademik ve idari birimlerinde saklanan arşivlik malzemenin
korunmasından ve düzenlenmesinden Başkanlık sorumludur.

(4) Başkanlık mali birimlerine ait arşiv ve arşivlik malzemelerin saklama sürelerinin
farklılık göstermesi nedeniyle, mali konulara ilişkin arşiv ve arşivlik malzemeler, kurum arşivi
tarafından ilgili birimlere tahsis edilen arşiv saklama alanında muhafaza edilir. Mali konulara
ilişkin arşiv ve arşivlik malzemeden Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devre-
dilmesi gerekenlerin devir işlemi, ilgili birim ile koordineli olarak kurum arşivi tarafından ya-
pılır.

Arşivlik veya arşiv malzemesi saklama esasları ve saklama planı
MADDE 6 – (1) Başkanlık tarafından üretilen ve arşiv malzemesi niteliğini kazanan

malzeme, saklama planında belirlenmiş olan süreler çerçevesinde, birim ve kurum arşivinde
saklanır.

(2) Başkanlık tarafından üretilen ve arşiv malzemesi niteliğinde olanlarla, Devlet Ar-
şivleri Genel Müdürlüğüne devredilmesi gerekenlerin devir işlemleri, Başkanlık Saklama Pla-
nına göre yapılır ve bu plan akademi bünyesinde teşkilâtlandırılmış olan birimleri kapsar. Sak-
lama planı, gelişmelere göre her cari yılda yenilenir.

(3) Arşivlik veya arşiv malzemesinin saklama sürelerinin belirlenmesinde yürürlükteki
mevzuat hükümleri esastır. Ancak, mevzuat hükümlerinde ve günün koşullarında meydana ge-
lebilecek değişiklikler de dikkate alınarak, malzemenin ait olacağı arşiv kategorisi ve ilave
saklama sürelerinin belirlenmesinde işlem makamı, ayıklama ve imha komisyonu tarafından
verilecek karar esas alınır.

(4) Elektronik ortamda oluşturulan belgeler ile gezgin elektronik araçlar ile bunlara
benzer kayıt yapabilme özelliği bulunan diğer malzemelere kayıt edilen arşiv ve arşivlik mal-
zemenin saklanmasında kağıt ortamında hazırlanan belgelere yapılan arşiv uygulamaları esas
alınır.
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(5) Saklama planında belirlenen sürenin sona ermesine rağmen hukuki ve mali açıdan
işlemi tamamlanamayan arşiv ve arşivlik malzeme;

a) Hukuki ve mali işlemi tamamlanıncaya kadar ait olduğu ilgili birim arşivi tarafından
muhafaza edilerek takibi yapılır.

b) Arşiv ve arşivlik malzemenin hukuki ve mali işleminin tamamlanmasına müteakip,
ilgili birim arşivi tarafından belirlenen esas ve usuller doğrultusunda gerekli işlem yapılır.

Arşiv yönetim sistemi
MADDE 7 – (1) Birimler ve bünyesindeki alt birimlerce üretilen arşiv malzemeleri,

güncelliğini kaybetmesine veya saklama sürelerini doldurmasına müteakip birim arşivlerine
devredilir. Alt birim ve birim arşivlerinde saklama süresi dolan arşiv malzemesi saklanmak
üzere Kurum arşivine gönderilir. Kurum arşivinde saklama süresi tamamlanan arşiv malzemesi
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü arşivine teslim edilir.

(2) Başkanlıkta görevli Jandarma Genel Komutanlığı personelinin personel dosyaları
Jandarma Genel Arşiv Müdürlüğü arşivine gönderilir.

(3) Kurum Arşivi, Başkanlık Personel Dairesi Başkanlığına bağlı olarak çalışmalarını
yürütür.

(4) Alt birim ve birim arşivleri; Başkanlık teşkilât yapısındaki, Başkan Yardımcılıkları,
Eğitim Merkezi Komutanlığı, Fakülte, Enstitü, Meslek Yüksek Okulu, Araştırma ve Eğitim
Merkezi Amirliği bünyesinde çalışmalarını yürütür.

Koruma yükümlülüğü
MADDE 8 – (1) Başkanlık bünyesindeki her arşiv birimi, ellerinde bulundurdukları

tüm arşiv malzemesi ile arşivlik malzemeyi her türlü zararlı tesir ve unsurlardan korumak,
mevcut asli düzenleri içerisinde tasnif edip saklamakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birim ve Kurum Arşivi İşlemleri

Birim arşivlerinde belge devri
MADDE 9 – (1) Alt birim arşivler, saklama planına göre, her yıl ellerinde bulundur-

dukları arşivlik malzemenin uygunluk kontrolünü yaparak birim arşive devreder.
(2) Arşiv ve arşivlik malzeme, birim arşivlerinde işlem gördüğü tarihlerdeki asli dü-

zenleri bozulmadan saklanır.
(3) Alt birim arşivler tarafından devredilecek malzemeler arasında fiziksel ve yapısal

bakımdan farklılık bulunanlar saklama planında belirtilen süre sonunda oluşturulacak komisyon
tarafından değerlendirme işlemine tabi tutulur ve birim arşive devir-teslim işlemi yapılır.

(4) Arşivlerde bulunan malzemenin kullanımını kolaylaştırmak ve yönetmek üzere
AYP’den envanteri hazırlanır ve dosya/klasör başına bir kayıt olarak sistemde tutulur.

Kurum arşivine belge devri
MADDE 10 – (1) Her yıl Başkanlık saklama planında belirtilen sürelerin sonunda sak-

lanma süresini tamamlayan arşivlik malzeme ayırma işlemine tabi tutulur. Devredilecek olan
arşivlik malzeme listelenerek Kurum arşivine devredilir.

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne belge devri
MADDE 11 – (1) Başkanlık kendi açısından aktif kullanım değerini yitirmiş arşiv mal-

zemelerini Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devretmekle yükümlüdür.
(2) Başkanlık yıl içindeki arşiv faaliyetleri ile ilgili bilgileri Arşiv Hizmetleri Faaliyet

Raporunu düzenleyerek müteakip takvim yılının ilk üç ayı içerisinde Başbakanlık Devlet Ar-
şivleri Genel Müdürlüğüne gönderir.

Uygunluk kontrolü
MADDE 12 – (1) Her arşiv birimi, devredeceği arşivlik malzemeyi uygunluk kontro-

lünden geçirdikten sonra kurum arşivine devreder.
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Arşive devredilmesi gerekmeyen malzeme
MADDE 13 – (1) Başkanlık tarafından üretilen ve günlük iş akışı içerisinde sürekli

olarak kullanılan materyal ve kişisel evraklar ile Resmî Gazete, kitap, broşür ve benzeri mal-
zemeler devredilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Birim ve Kurum Arşivinden Yararlanma

Birim ve kurum arşivinden yararlanma
MADDE 14 – (1) Başkanlık bünyesinde yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere, bi-

rimlere ait gizli belgeler hariç tüm belgelerden kurum arşiv sorumlusu ve birim sorumlularının
onayıyla yararlanılabilir.

(2) Birim ve kurum arşivinden alınan belgeler, yalnızca kurum içinde kullanılır. Arşiv
belgeleri, izin alınmaksızın kurum dışına çıkartılamaz.

(3) Arşivlerinden Belge Ödünç/İade Formu doldurulmaksızın herhangi bir belge ödünç
verilemez. Belge Ödünç/İade Formu yönerge ile düzenlenir.

(4) Birim ve kurum arşivlerinden belge ödünç verme süresi bir aydır. Bu süre, geçerli
gerekçe gösterildiği takdirde uzatılabilir. Elindeki belgeyi bir ay içinde veya verilen ek süre
dolduktan sonra iade etmeyenlere uyarıda bulunulur. Uyarı sonucunda da kendisine ödünç ve-
rilen belgeyi teslim etmeyenler hakkında hukukî süreç başlatılır.

(5) Arşivlerinden ödünç belge talebinde bulunan kişi veya birimlerin istedikleri belgenin
arşiv referans numarasını bildirmesi zorunludur. AYP’nin kullanılması halinde ödünç iade iş-
lemleri programın ödünç/iade modülü, iş akışları doğrultusunda gerçekleştirilir.

(6) Arşiv belgelerine zarar verenler, kurum malına zarar vermiş sayılırlar.
(7) Kurumun iş akışında kullanılmakta veya birim ve kurum arşivlerinde korunmakta

olan her türlü belgeden kurum dışı yararlanma, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında özel
ve tüzel kişilere tanınan haklar saklı kalmak kaydıyla yasaktır.

(8) Kurum arşivi, yalnızca Başkanlık bünyesinde hizmet vermek için kurulmuş olup,
dış taleplere cevap verebilmesi Akademi Başkanının iznine bağlıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Arşiv Malzemesinin Gizliliği ve Gizli Belgeler

Arşiv malzemesinin gizliliği
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini uygulayacak ve arşiv belgesinin top-

lanması ve muhafazasından sorumlu bütün görevliler; Başkanlık birimleri tarafından üretilen
veya diğer kurum, kuruluş veya kişilerden gelen ve Başkanlık ve mensuplarını ilgilendiren fi-
ziksel veya elektronik ortamda bulunan bilgi ve belgeleri, Akademi Başkanının izni olmadan
veya hukukî zorunluluklar haricinde, sözlü veya yazılı olarak açıklamaları yasaktır.

Gizli belgeler
MADDE 16 – (1) Üretildikleri birimlerce gizli olduklarına karar verilen belgeler, birim

arşivlerine ve Kurum arşivine devredildikten sonra da gizliliklerini korurlar.
(2) Belgelerin gizlilik özelliğinin kaldırılması, ilgili birimlerden alınan bilgiler doğrul-

tusunda Akademi Başkanlığının onayı ile olur.
(3) Gizli belgeler, birim arşivlerine ve Kurum arşivine teslim edildiklerinde, kendileri

için hazırlanan özel bölümlerde korunur. Bu belgelere erişim, arşiv yöneticisi ve Akademi Baş-
kanlığı tarafından yetkili kılınan kişilerle sınırlıdır.

(4) Gizli belgeler, diğer belgelerden ayrı olarak ve kendileri için özel olarak düzenlen-
miş formlar eşliğinde birim arşivlerine ve Kurum arşivine devredilir ve bizzat birim arşivleri
ve Kurum Arşiv sorumlusuna teslim edilir.
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(5) Çok gizli belgeler, diğer belgelerden ayrı olarak ve kendileri için özel olarak dü-
zenlenmiş formlar eşliğinde Kurum arşivi kozmik evrak sorumlusuna teslim edilir.

(6) Başkanlık makamı, birim arşivlerinde ve Kurum arşivinde bulunan ve gizli özellik
taşıyan veya taşımayan her türlü belgeden yararlanır. Ancak, gizli belgeyi devreden birim yö-
neticisi, yalnızca kendi birimine ait belgelerden gereksinim duyduğunda yararlanır. Diğer bi-
rimlerin gizli belgelerden yararlanmaları ise, Akademi Başkanının iznine bağlıdır.

ALTINCI BÖLÜM
Arşiv Malzemesinin Kurum Dışına ve Yurt Dışına Çıkarılması

Arşivin kurum dışına çıkarılması
MADDE 17 – (1) Başkanlığa bağlı birimler tarafından üretilen ve arşiv malzemesi ni-

teliğine kavuşmuş olan materyal, izinsiz olarak kurum dışına çıkartılamaz. Ancak, bilimsel ve
kültürel faaliyetler kapsamında ihtiyaç duyulun arşivlik malzemenin kurum dışına çıkış izni,
geçici olmak kaydıyla, Başkanlık tarafından verilir.

Arşivin yurt dışına çıkarılması
MADDE 18 – (1) Başkanlığa bağlı akademik ve idari birimler tarafından üretilen ve

arşiv malzemesi niteliğine kavuşmuş olan materyal, izinsiz olarak yurt dışına çıkartılamaz. An-
cak; Arşiv belgeleri, arşivlerden veya bulundukları yerlerden sergi ve benzeri bilimsel ve kül-
türel faaliyetler kapsamında Başkanlığın teklifi ve Dışişleri Bakanlığının görüşü üzerine Bakan
onayı ile her türlü hasar, zarar, tehdit veya tecavüz ihtimaline karşı gideceği ülke makamların-
dan teminat alınmak ve sigortalanmak şartı ile geçici olarak yurt dışına çıkarılabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Ayıklama ve İmha İşlemleri

Genel konular
MADDE 19 – (1) Kurum arşivinde uygulanacak ayıklama ve imha işlemleri Başkanlık

tarafından kurulacak Arşiv Ayıklama ve İmha Komisyonu tarafından gerçekleştirilir.
(2) Başkanlık tarafından üretilen ve arşiv malzemesi niteliğine sahip olmayan belgelerle

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne örnekleri gönderilecek olan arşiv malzemesi ayrıldıktan
sonra geriye kalanlar, Başkanlık Saklama Planında belirlenmiş olan süreler dikkate alınarak
imha edilir.

(3) Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne teslim edilene kadar Kurum ar-
şivinde bulunan arşiv malzemesi ile Başkanlık birimleri tarafından saklanan arşivlik malze-
menin korunmasından ve düzenlenmesinden Başkanlık sorumludur.

(4) Kullanılmasına ve saklanmasına gerek görülmeyen her türlü malzemenin imhası,
Başkanlık Arşiv Ayıklama ve İmha Komisyonunun teklifi Akademi Başkanının oluru ile yapılır.
Ancak; ilgili arşiv birimi tarafından imha onayı alınan belgeler, kurum arşiviyle koordine ku-
rularak, kurum arşivinin göstereceği yerde imha edilir.

Ayıklama ve imha işlemleri
MADDE 20 – (1) Akademi birimleri tarafından, iş akışında aktif olarak kullanılanlarla,

kanun ve diğer mevzuatlar çerçevesinde saklanması gereken evrak, aktif kullanım değeri orta-
dan kalkmadıkça ve mevzuatta belirlenen süreler dolmadıkça ayıklanamaz. Bunun dışında ka-
lan evrakın ayıklama işlemleri, Başkanlık Saklama Planında belirlenen esaslar çerçevesinde
yapılır ve bu hususta evrakı üreten birimlerin de görüşü alınır.

(2) Ayıklama işlemlerinde arşiv görevlileri, birim sorumlularının görüşünü alırlar.
(3) Kurum arşivinde belgelerin saklama süreleri, kanun ve diğer mevzuat esaslarına

göre belirlenir. Belirtilen saklama sürelerini doldurmamış belgeler üzerinde ayıklama işlemi
uygulanamaz.
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(4) Başkanlık Arşiv Yönetmeliği kapsamına giren ve kurumsal yapılanmalardaki deği-
şiklikler nedeniyle kapatılan birimlere ait eski malzemenin ayıklama işlemleri için kurulacak
Başkanlık Arşiv Ayıklama ve İmha Komisyonu, kapatılan birimin sorumluluklarını üstlenmiş
birimden veya kapatılan birimin hizmet alanları hakkında bilgili olan görevliler arasından se-
çilecek üyelerle kurulur.

(5) Cari işlemlerde fiilen rolü bulunan, saklanmaları belli sürelerde kanun ve diğer mev-
zuatla belirlenenler, özel mevzuat hükümlerine göre gerekli görülenler ile herhangi bir davaya
konu olan malzeme, Başkanlık Saklama Planında belirtilen süre ve mevzuatın tayin ettiği zaman
sınırı içerisinde ve/veya davanın sonuçlanmasına kadar ayıklama işlemine tabi tutulamazlar.

(6) Gizli belgeler gibi özelliği gereği imha şekli kendi mevzuatında belirlenmiş malze-
menin imhası hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(7) Başkanlık Arşiv Ayıklama ve İmha Komisyonu, imha işlemlerinde tereddüt ettikleri
noktalarda, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün görüşünü talep eder.

Başkanlık arşiv ayıklama ve imha komisyonu
MADDE 21 – (1) Kurum arşivinde yapılacak ayıklama ve imha işlemleri için, Baş-

kanlık bünyesinde bulunan akademik ve idari birimlerin yapılarında bulunan ve birim arşivi
ile buna bağlı alt birim arşiv hizmetini yürüten personelden görevlendirilme yapılmak suretiyle
Akademi Başkanının onayı ile Ayıklama ve İmha Komisyonu oluşturulur.

(2) Ayıklama ve İmha Komisyonlarının toplanma, çalışma usul ve esasları yönerge ile
belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Bilimsel Yayınların Arşivlenmesi ve Erişimi

Başkanlık Akademik/Kurumsal Arşiv Sistemi
MADDE 22 – (1) Başkanlıkta; Başkanlık veya başkanlık mensuplarının kendi nam ve

hesaplarına, kamu kaynaklarıyla yapmış oldukları akademik çalışmalardan üretilen yayınlara
erişimi desteklemek ve açık erişim standartlarına uygun veri sağlanması amacıyla;

a) Tüm hakemli dergi makaleleri ve yayımlanmış konferans bildirileri ile telif haklarının
akademiye ait olduğu tüm yayınlar, Başkanlık Akademik/Kurumsal Arşiv Sisteminde depolanır.

b) Başkanlığın resmî raporlarında, öğretim elemanlarının performanslarını ölçmek ve
değerlendirmek amacıyla kullanılan yayın listelerinde ve özgeçmişlerinde, sadece Başkanlık
Akademik/Kurumsal Arşivinde olan ve yönergede belirlenen kurallara göre depolanan yayınlar
dikkate alınır.

Akademik/Kurumsal arşiv sisteminde yetki ve sorumluluklar
MADDE 23 – (1) Başkanlık mensupları, yayınlarının telif haklarını kendilerinde bıra-

kabilir ya da yayınlarına en geniş erişim hakkı sağlayacak lisansları yayıncılara teklif edebilirler.
(2) Başkanlık mensupları, yayıncının izin verdiği koşullar doğrultusunda; yayının, ön

baskı, son baskı veya yayıncı sürümünün tam metinlerini Başkanlık Akademik/Kurumsal Arşiv
Sistemi aracılığıyla erişime açmakla yükümlüdür. Yayınların Başkanlık Akademik/Kurumsal
Arşiv Sisteminde arşivlenmesi, hiçbir şekilde yazarların yayıncı tercihini ve yayın haklarını
sınırlamaz.

(3) Başkanlık mensuplarının birden fazla kurumdan birden fazla yazarın işbirliği ile
yaptıkları çalışmalar yayıncının izin verdiği koşullar doğrultusunda ve ilk yazar ile diğer ya-
zarların izniyle Başkanlık Akademik/Kurumsal Arşiv Sisteminde arşivlenir.

(4) Başkanlık yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tezleri kabul edildikten sonra,
engelleme hakkı saklı kalmak kaydı ile en geç bir ay içerisinde Başkanlık Akademik/Kurumsal
Arşiv Sisteminde arşivlenir. Ancak patent başvurusu yapılması düşünülen çalışmalar, başvuru
gerçekleştikten sonra, patent yayını ile aynı tarihte depolanır.
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(5) Başkanlık mensupları, akademik çalışmalarının son sürümlerinin, engelleme ve ben-
zeri koşullar nedeniyle sınırlandırılmış veya tamamen engellenmiş olmadığı Başkanlık Aka-
demik/Kurumsal Arşiv Sisteminde arşivlenmesini onaylar.

(6) Yukarıda belirtilen fıkralara göre yapılacak açık erişim ve arşivleme işlemlerinde
patent ve telif haklarına uyulması zorunludur.

Lisanslama
MADDE 24 – (1) Yasal koşullar çerçevesinde Başkanlık mensupları yayıncılarla yap-

mış oldukları anlaşmanın koşullarını ihlal etmeyecek şekilde bir lisans anlaşmasıyla açık erişim
sisteminde arşivlemeye onay verir.

Açık erişim/engelleme süresi sonunda arşivleme
MADDE 25 – (1) Başkanlık araştırmalarını açık erişim seçeneği ile yayımlatmak iste-

yen mensuplarını destekler. Yazarların yayıncılarla yaptıkları anlaşmalar ve depolama seçe-
nekleri göz önüne alındığında çalışmalara erişim, kamuya açık erişim ve engelleme süresi so-
nunda açık erişim olmak üzere iki başlıkta uygulanır. Engelleme süresi otuz altı ayı geçmeme-
lidir.

Kurum arşivi
MADDE 26 – (1) Kurum arşivi, Başkanlık Akademik/Kurumsal Arşiv Sisteminde de-

polanan araştırma sonuçlarının derlenmesini, düzenlenmesini ve korunmasını güvence altına
alır. Akademik arşivin kurulmasından ve yönetiminden Başkanlığın Belge Yönetim ve Arşiv
Şube Müdürlüğü sorumludur. Kaynakların verimli kullanılması açısından akademinin Bilgi
Sistemleri İşletme Destek Birlik Komutanlığı, Akademik Birimler gibi diğer birimleri Belge
Yönetim ve Arşiv Şube Müdürlüğü ile işbirliği yaparlar.

(2) Belge Yönetim ve Arşiv Şube Müdürlüğü Başkanlık mensuplarını, Başkanlık Aka-
demik/Kurumsal Arşiv Sisteminden haberdar etmek amacıyla, bilgilendirme kılavuzları hazır-
lar, gerekli tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını yapar.

(3) Belge Yönetim ve Arşiv Şube Müdürlüğü akademi mensuplarının yayınlarını açık
erişimini sağlamak maksadıyla, Başkanlık Akademik/Kurumsal Arşiv Sistemine aktarır. Gerekli
durumlarda düzeltme için Başkanlık mensuplarıyla birlikte çalışılır.

(4) Akademik/Kurumsal Arşiv Sistemi çalışmasına yönelik olarak diğer üniversite ve
kurumlarla yapılacak anlaşma ve işbirliği çalışmaları Belge Yönetim ve Arşiv Şube Müdürlüğü
tarafından yürütülür.

(5) Personelin akademik bilgi ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla kurumlar arası
fotokopi ve/veya ödünç verme sistemi Türkiye Belge Sorgulama Sistemi TÜBESS ile ilgili
bilgi güncelleme ve takibi için bir TÜBESS sorumlusu belirlenir.

Fakülte, enstitü müdürlükleri ve bölüm başkanlıkları
MADDE 27 – (1) Fakülte ve Enstitü Müdürlükleri; tezlerin Başkanlık Akademik/Ku-

rumsal Arşiv Sisteminde depolanması ve açık erişime sunulması için, tezin teslimi sırasında
izin formu imzalatarak tezi basılı ve elektronik kopyaları ile birlikte teslim alır ve Belge Yö-
netim ve Arşiv Şube Müdürlüğüne gönderir.

(2) Fakülte, Enstitü Müdürlüğü ve Bölüm Başkanlıkları, Başkanlık mensuplarının ya-
yınlarını, yazar, yayınevi, telif hakları bakımından inceleyip onaylanmasını müteakip, Başkan-
lık Akademik/Kurumsal Arşiv Sistemine yüklenerek açık erişime sunulması için Belge Yönetim
ve Arşiv Şube Müdürlüğüne gönderir.

(3) Fakülte ve Enstitü Müdürlükleri; öğretim elemanlarını, kamuya açık araştırma ra-
porlarında kanıt işlevi gören ve/veya hakemli yayınlarda referans verilen tüm araştırma veri
setlerini, kurumsal arşivde veya uygun başka bir açık veri arşivinde depolamak için teşvik eder.
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(4) Fakülte ve Enstitü Müdürlükleri; bilimsel yayınlara açık erişimi teşvik eder ve ya-
yınların açık erişim dergilerde yayımlanması için destek verir. Depolamayı kolaylaştırmak, ar-
şivin kullanımı için araştırmacıları eğitmek, telif hakları hakkında bilgi sağlamak, veri yönetim
planlarını incelemek ve koruma planı geliştirmek için araştırmacılara yardımcı olur.

Bilgi sistemleri işletme destek birlik komutanlığı
MADDE 28 – (1) Bilgi Sistemleri İşletme Destek Birlik Komutanlığı Başkanlık Aka-

demik/Kurumsal Arşiv Sistemi yazılımının kurulumu, güncellenmesi, yedeklenmesi, sistem
üzerindeki verilerin güvenli şekilde saklanmasına yönelik işlemleri yürütür.

Yayımlama ve yararlanma hakkı
MADDE 29 – (1) Başkanlık Akademik/Kurumsal Arşiv Sisteminde bilgi kaynaklarını

yayınlama ve onlardan yararlanma hakkı aşağıda belirlenen koşullarda gerçekleştirilir:
a) Başkanlık Akademik/Kurumsal Arşiv Sistemindeki çalışmaların tam metinlerine ser-

best erişim, yazarın kararına ve yayının telif hakkı durumuna bağlıdır.
b) Herhangi bir dergide yayımlanmış veya yayımlanma kararı alınmış çalışmalar, telif

hakları doğrultusunda, dergideki formatı dışında Başkanlık Akademik/Kurumsal Arşiv Siste-
minde arşivlenebilir.

c) Telif hakkı üçüncü kişi veya kurumlarda olan yayınlar, telif hakkı koşullarına göre
Başkanlık Akademik/Kurumsal Arşiv Sisteminde arşivlenir.

ç) Başkanlık Akademik/Kurumsal Arşiv Sisteminde yer alan bilgi kaynakları kullanıl-
dığında, kullanan kişi tarafından kaynak gösterilmesi bilimsel etik açısından gerekli ve zorun-
ludur.

Akademik arşiv sistemi danışma kurulu
MADDE 30 – (1) Başkanlık Akademik/Kurumsal Arşiv Sistemi Danışma Kurulu Aka-

demi Başkanı başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur;
a) Akademik birimlerden birer temsilci,
b) İdari Birimler Başkan Yardımcısı veya Personel Daire Başkanı,
c) Bilgi Sistemleri İşletme Destek Birlik Komutanlığı,
ç) Belge Yönetimi ve Arşiv Şube Müdürü.
(2) Kurul, Başkanlık Akademik/Kurumsal Arşiv Sistemi uygulamalarını ve politikasını

ilk üç yıl içerisinde her yıl, üç yılın sonunda takip eden dönemlerde her üç yılda bir değerlen-
dirir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönerge
MADDE 31 – (1) İhtiyaç duyulması halinde bu Yönetmelikte düzenlenen arşiv işlem

ve uygulamalarına ilişkin hususları açıklamak amacıyla Başkanlıkça yönerge çıkarılabilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan arşiv uygulamalarında,

16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hak-
kında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Başkanlık tarafından teşkil edilecek “Belge Yönetim Siste-

mi” alt yapısı hazır olana kadar, Jandarma Dokümantasyon Yönetim Sistemi JDYS’de üretilen
belgelerin arşivlenmesi Başbakanlık Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik esaslarına
aykırı olmamak kaydı ile JDYS iş kuralları doğrultusunda yürütülür.

Yürürlük
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eği-
tim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “Kanununun 123 üncü maddesi” ibaresi “Kanunu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer
alan “Dönem” ibaresi “Eğitim dönemi” şeklinde değiştirilmiş, (f) bendinde yer alan “, çift ka-
binli veya sürücü koltuğu dışında üç kişinin daha oturabileceği yeri bulunan” ibaresi yürürlük-
ten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“y) Döner sermaye işletmesi: 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin birinci
fıkrasının (e) bendi hükümlerine göre kurulan işletmeyi,

z) Güzergâh: Direksiyon eğitimi dersi programında belirtilen davranışları kazandırma-
ya, EK-3 ve EK-4’te yer alan Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Değerlendirme Formlarında be-
lirtilen davranışları ölçmeye elverişli, sertifika sınıfına uygun, akan trafikte sinyalize edilmiş
dönel kavşak/akıllı kavşak, üç veya daha fazla kollu kontrollü ve kontrolsüz kavşak, çizgi ve
levha ile yatay ve düşey işaretleme yapılmış yaya ve/veya okul geçitlerinin yer aldığı, sınavın
süresi içerisinde tek turda ve başlangıç noktasında tamamlanacağı şekilde düzenlenmiş, direk-
siyon eğitimi vermek ve sınav yapmak üzere il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce belirlenerek
ilgili mevzuatı doğrultusunda gerekli izinlerin alınmış olduğu alan ve yolları,

aa) Harcama yetkilisi: Bakanlık merkez teşkilatında Destek Hizmetleri Genel Müdü-
rünü veya onun anılan görevi yürütmekle görevlendirdiği kişi veya kişileri, taşra teşkilatında
ise il millî eğitim müdürünü veya onun bu görevi yürütmekle görevlendirdiği kişi veya kişileri,

ab) Özel MTSK Modülü: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları ile kursiyer bilgilerinin
elektronik ortamda tutulduğu, iş ve işlemlerinin yürütüldüğü Bakanlıkça yönetilen bilgisayar
yazılımını,

ac) Sınav dönemi: Özel MTSK Modülü üzerinden aynı kodla tanımlanan, bir veya bir-
den fazla günde yapılan direksiyon eğitimi dersi sınav günlerini,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “C1E,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “D1,” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin yedinci ve sekizinci
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Direksiyon usta öğreticisi tarafından, sınava girebilecek düzeye ulaştığına karar
verilerek yazı ile kurs müdürlüğüne bildirilen kursiyerlerin, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince
yapılacak direksiyon eğitimi dersi sınavına girebilmesi için kurs tarafından Özel MTSK Modülü
üzerinden onay verilir. 

(8) Kursların, Özel MTSK Modülü üzerinden aynı sınav döneminde “B”  sertifika sı-
nıfında sınava giren kursiyerlerinin sınav sonuçları, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince değer-
lendirilir. Değerlendirme sonucunda, EK-4’te yer alan Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Değer-
lendirme Formunda kırmızı renkli kutu ile gösterilen davranışlardan başarısız olanların oranının
%55 ve üstünde olması durumunda ilgili kurs hakkında 5580 sayılı Kanunun 7 nci maddesi
çerçevesinde işlem yapılır. Ancak kursun değerlendirmeye alınan kursiyer sayısı 10’un altında
ise işlem yapılmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “döneme”
ibaresi “eğitim dönemine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “dö-
nemde” ibaresi “eğitim döneminde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Teorik derslerin eğitimini tamamlayıp sabıka kaydı beyanı doğruluğunun tespiti
işlemi sonuçlandırılan ve ilçe onay işlemi tamamlanan kursiyerler teorik eğitim sınavına gi-
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rerler. Direksiyon eğitimi dersini tamamladıktan sonra kurs tarafından sınava girmesi uygun
görülen ve sınavdan en az bir hafta önce Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilen kursi-
yerler, direksiyon eğitimi dersi sınavına girerler. Teorik ve direksiyon eğitimi dersi sınavlarına
herhangi bir nedenle girmeyenlerle teorik sınavda başarısız olanlar, yeniden kursa devam et-
meksizin ve kurs ücreti ödemeden aralıksız üç kere daha sınavlara girebilirler. Direksiyon eği-
timi dersi sınavına girip başarısız olan kursiyerler ise başarısız oldukları her sınavdan sonra
kayıtlı oldukları kurstan, ilan edilen ders ücretini ödemeleri ve en az iki saat direksiyon eğitimi
dersi almaları şartıyla toplam üç sınav dönemi daha sınavlara girebilirler.”

“(4) Teorik derslerin sınavlarında başarılı olup direksiyon eğitimi dersinin dört sınavı
sonunda da başarısız duruma düşenlere, istemeleri hâlinde girdiği son sınav sonucunun açık-
landığı tarihten itibaren en geç 45 gün içinde aynı kursta ilan edilen direksiyon eğitimi dersinin
ücretini ödemek ve sertifika sınıfında belirtilen sayıda direksiyon eğitimi dersini almaları şar-
tıyla bu kursiyerlere dört sınav hakkı daha verilir. Direksiyon eğitimi dersini tekrar alan kursi-
yerler, en az bir hafta önce Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilerek il/ilçe millî eğitim
müdürlüklerince sınava alınırlar.” 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Dö-
nemler” ibaresi “Eğitim dönemleri”, “dönemde” ibaresi “eğitim döneminde”, “dönemin” iba-
resi “eğitim döneminin”, sekizinci fıkrasında yer alan “dönemde” ibaresi “eğitim döneminde”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiş ve altıncı fıkrasında yer alan  “sertifika sınıfı alacaklara karayollarındaki akan trafikte”
ibaresi “sınıfı sertifika alacaklara EK-7’de yer alan Motorlu Bisiklet ve Motosiklet Direksiyon
Eğitim ve Sınav Yeri Krokisinde belirtilen alanda” şeklinde değiştirilmiştir.
“Akan trafikte verilmesi gereken eğitim, güzergâhta gerçekleştirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkrasında yer
alan “dönem” ibaresi “eğitim dönemi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü,
beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki
fıkralar eklenmiştir.

“(1) Teorik derslerin sınavı, Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre merkezî sistemle ve-
ya elektronik sınav şeklinde yapılır. Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak kursiyerin
başarısı, 100 tam puan üzerinden tek notla değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kur-
siyerler başarılı sayılır.

(2) Teorik derslerin sınav sonuçları açıklandıktan en az bir hafta sonra, il/ilçe millî eği-
tim müdürlüklerince belirlenen tarihlerde, direksiyon eğitimini tamamlayan kursiyerlerden sı-
nava girmesi uygun görülerek kurs tarafından Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilenlerin
direksiyon eğitimi dersi sınavları akan trafikte uygulamalı olarak yapılır. Direksiyon eğitimi
dersi sınavları EK-3 veya EK-4’te yer alan Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Değerlendirme
Formlarına göre değerlendirilir. Sınavlarda başarı gösterenlere EK-6’da yer alan Motorlu Taşıt
Sürücü Kursu Sertifikası verilir.

(3) Direksiyon eğitimi dersi sınavı, akan trafik içinde belirlenmiş olan güzergâhta 07:00
ile 18:00 saatleri arasında yapılır. Kursiyerler önceden belirlenen gün ve saatte sınava alınır.
Direksiyon eğitimi dersinin sınav süresi 35 dakikadan az olamaz. Her kursiyerin direksiyon
eğitimi dersi sınavından sonra en az 5 dakika ara verilir. 

(4) Direksiyon eğitimi dersi sınav süresinin ilk 5 dakikasında kursiyere araç bilgisi ile
ilgili EK-3 veya EK-4’te yer alan Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Değerlendirme Formunda
yer alan sorular sorulur. Kursiyer, EK-3 veya EK-4’te yer alan Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav
Değerlendirme Formunda mavi renkle gösterilen bölümdeki sorulardan beşini hatalı cevapla-
ması veya cevaplamaması; kırmızı renkle gösterilen davranışlardan birini ya da aynı veya farklı
maddelerde sarı renkle gösterilen davranışlardan ikisini yapması hâlinde başarısız sayılır.
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(5) “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı sertifika sınavına, EK-7’de yer alan Motorlu
Bisiklet ve Motosiklet Direksiyon Eğitim ve Sınav Yeri Krokisinde belirtilen şekilde düzen-
lenmiş alanda başlanır. Bu alanda başarılı olan kursiyerlerin sınavına akan trafikte devam edilir.
Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu, akan trafikte kursiyerle
cep telefonu haricindeki uygun bir iletişim aracı ile iletişim kurar. 

(6) Kursiyerin direksiyon eğitimi sınavında başarısız olması hâlinde kursun usta öğre-
ticisi, sınav aracını sınav başlama yerine getirir. “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1”, “C1”, “C”,
“C1E” ve “CE” sınıfı sertifika sınavlarında kursiyerin başarısız olması hâlinde ise takip aracının
sınav başlama yerine getirilmesi için kurs tarafından gerekli tedbirler alınır.

(7) Başkasının yerine sınava girenler veya girmeye teşebbüs edenler ya da kendi yerine
başkasını sınava girdiren veya girdirmeye teşebbüs edenler hakkında sınav yürütme komisyo-
nunca tutanak tutularak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca bu kursi-
yerlerin kayıtları, Özel MTSK Modülü üzerinden iki yıl süre ile dondurulur. Tespit tarihinden
itibaren iki yıl geçmedikçe bu kişilerin kurslara tekrar kaydı yapılmaz. Başkasının yerine sı-
navlara girenler veya girmeye teşebbüs edenlerin kurslarda görevli olmaları hâlinde görevlerine
son verilir ve bu kişilere kurslarda bir daha görev verilmez. Bu işlemde kusuru ve ihmali bu-
lunan yetkililer hakkında da idari ve adli işlem yapılır.” 

“(9) Sınav sürecini kontrol edecekler ve denetleyecekler ile bu görevlilerin sınav gü-
zergâhındaki görev yerleri il millî eğitim müdürlüğünce belirlenerek ilgililere tebliğ edilir, ilgili
sınav yürütme komisyonunun bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne bildirilir. Bu görevliler sı-
nav güzergâhında öncelikle; iki araç arasına veya koniler arasına geri geri park etme alanı, rö-
morklu araçların geri geri park etme alanı, 25 metre geri geri gitme alanı, eğimli yolda aracı
durdurup tekrar hareket ettirme alanı, ani fren alanı, geri geri giderken şeridini koruyarak kö-
şeden sağa ya da sola 90 derece açıyla dönme alanı, motosiklet için EK-7’de yer alan kroki
uygulama alanı, sinyalize edilmiş dönel kavşak/akıllı kavşak, başlangıç noktası ile uygun gö-
rülen diğer alanlarda görevlendirilir. 

(10) Genel Müdürlükçe; direksiyon eğitimi dersi sınavlarında görev alanların görev ve
sorumluluklarını bu Yönetmeliğe uygun olarak yerine getirip getirmediğini kontrol etmek ve
denetlemek amacıyla Bakanlık temsilcisi görevlendirilebilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“İl/ilçe millî eğitim müdürlüğünün direksiyon eğitimi dersi sınavı ile ilgili görevleri 
MADDE – 28/A (1) Direksiyon eğitimi dersi sınavı öncesi il/ilçe millî eğitim müdür-

lüğü;
a) Teorik derslerin sınav sonuçları açıklandıktan sonraki hafta veya haftalarda, başarısız

olduğu için tekrar direksiyon eğitimi dersi sınavına katılacak kursiyer sayıları da dikkate alı-
narak her kurs için sınav tarihleri ve kursiyer kontenjanlarını belirler. Kursların, sınava girecek
kursiyerler, direksiyon usta öğreticileri ile direksiyon eğitim ve sınav aracı bilgilerini sınav ta-
rihine en geç dört iş günü kalana kadar Özel MTSK Modülüne girmesini sağlar. 

b) Kurslar tarafından Özel MTSK Modülüne girilen kursiyerlerin, direksiyon usta öğ-
reticilerinin ve direksiyon eğitim ve sınav araçlarının kontrollerini yapıp, 12 kursiyerden az
olan direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listelerini 12 kursiyere tamamlayarak veya dengeli
dağıtarak sınav tarihinden en geç iki iş günü önce onaylanmasını sağlar. 

c) Kurslardan, kursiyerlerin belirtilen gün ve saatte sınav yerinde hazır bulunmalarını
ister. Sınavda görevli olan kişilerle direksiyon eğitim ve sınav araçlarının sınavdan önce sınav
yerinde hazır bulunmalarını sağlar.

ç) Özel MTSK Modülüne girilen direksiyon eğitimi dersi sınav sonuçlarını her sınav
dönemi değerlendirerek 7 nci maddenin sekizinci fıkrasına göre gerekli işlemleri yapar.

d) EK-9’da yer alan Kursiyer Sayısına Göre Sınavlarda Görev Alacaklarda belirtilen
sayıda personeli görevlendirir veya görevlendirilmesini sağlar.
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e) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve
üyelerini bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlar arasından belirler ve adlarına EK-10’da
yer alan Görevlendirme Formu düzenler. Sınavı yapılacak sertifika sınıfından sürücü belgesi
olanların sayısının yeterli olması hâlinde sınavlarda, sıra takip ederek görevlendirme yapar;
sürekli olarak aynı kişileri görevlendirmez.

f) Eğitim ve sınav güzergâhının başlangıcında millî eğitim müdürlüğü veya resmî eğitim
kurumu binası bulunması durumunda, binanın sınav görevlilerince sınav günü kullanılmasını
sağlar.

(2) Yüz ceza puanını dolduranlara, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde araç kul-
lanma, alkollü olarak araç kullanma veya hız sınırının aşılması gibi kural ihlalleri nedeniyle
sürücü belgesi geri alınanlara direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme ko-
misyonunda beş yıl süreyle görev verilmez. Bu sürenin sonunda bu kişilerin komisyonda görev
alabilmeleri için Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Uygulama Sınav Sorumlusu Hizmet İçi Eğitim
Tamamlama Programına katılıp sınavda başarılı olmaları gerekir.

(3) Direksiyon eğitimi dersi sınavında görev alanlara müdahale ederek çalışmalarını
engelleyici veya kursiyerin sınav sürecini etkileyici davranışlarda bulunan direksiyon usta öğ-
reticilerine, direksiyon eğitimi dersi sınavlarında bir yıl süreyle görev verilmez.

(4) Özel MTSK Modülünde gerçekleştirilen ilgili millî eğitim müdürlüğü onay işlemleri
başta olmak üzere, yapılması gereken işlemleri zamanında yapmayan millî eğitim müdürlü-
ğünde bu işlemlerden sorumlu şube müdürü, şef ve memurlara, dört direksiyon eğitimi dersi
sınavında görev verilmez. Ayrıca bu kişiler hakkında idari işlem yapılır.

(5) Sınav yürütme komisyonu başkanı; sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler
ile diğer sınav görevlilerinden görevine gelmeyen veya geç gelenlere, sınavda ilgili mevzuatta
belirtilen görevleri yapmayan veya ilgili mevzuata aykırı hareket edenleri il millî eğitim mü-
dürlüğüne bildirir. İl millî eğitim müdürlüğünce yapılacak inceleme veya soruşturma sonucuna
göre art arda üç sınavda görev verilmez. Bu kişilere; ikinci kez tekrarlanması hâlinde art arda
altı sınavda, üçüncü kez tekrarlanması hâlinde ise bir yıl görev verilmez. Ayrıca bu kişiler hak-
kında gerekli işlem yapılır. Görev verilmeme işlemi, inceleme ve soruşturma sonucuna göre
alınacak onay tarihinden itibaren ilk uygulama sınavında uygulanır.

(6) Sınav yürütme komisyonu başkanı; sınav yürütme komisyonu üyeleri, direksiyon
eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri, sınavda görevli
diğer personel ve direksiyon usta öğreticilerinden görevine gelmeyen veya geç gelenlere, sı-
navda ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmayan veya ilgili mevzuata aykırı hareket eden-
lere ilgili millî eğitim müdürlüğünce gerekli inceleme ve soruşturma sonucuna göre, art arda
üç sınavda görev verilmez. Bu kişilere; ikinci kez tekrarlanması hâlinde art arda altı sınavda,
üçüncü kez tekrarlanması hâlinde ise bir yıl görev verilmez. Ayrıca bu kişiler hakkında gerekli
işlem yapılır. Görev verilmeme işlemi, inceleme ve soruşturma sonucuna göre alınacak onay
tarihinden itibaren ilk uygulama sınavında uygulanır. Bu fıkrada belirtilen fiilleri işleyen gö-
revliler hakkında dördüncü fıkra kapsamında işlem yapılması hâlinde bu fıkra kapsamında ay-
rıca işlem yapılmaz.

(7) Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler ile direksiyon eğitimi dersi sınav
yürütme komisyonunda görev alanlar aynı yıl içerisinde direksiyon eğitimi dersi sınavı uygu-
lama ve değerlendirme komisyonlarında görev alamazlar.  

(8) Kurslarda görevli eğitim personeli sınav komisyonlarında görevlendirilemez.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu
MADDE 29 – (1) Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu;
a) Büyükşehir statüsündeki illerin ilçelerinde,
b) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkez ilçe ile diğer ilçelerinde,
kurulur. 
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(2) İl/İlçede aynı sınav dönemi için bir veya birden fazla günde sınav yapılması hâlinde
sınav yürütme komisyonları il/ilçe millî eğitim müdürünün onayıyla her farklı günde yapılacak
sınav için ayrı ayrı olmak üzere:

a) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkez ilçelerinde kursların iş ve işlemlerini
yürütmekle görevli il millî eğitim müdür yardımcısı/il millî eğitim şube müdürünün başkanlı-
ğında, biri kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli il millî eğitim şube müdürü diğeri il
millî eğitim müdür yardımcısı/il millî eğitim şube müdürü olmak üzere üç kişiden oluşur. 

b) Büyükşehir statüsünde olan illerin bütün ilçelerinde ve diğer illerin ilçelerinde ilçe
millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği şube müdürünün başkanlığında, biri kursların
iş ve işlemlerini yürütmekle görevli iki şube müdürü olmak üzere üç kişiden oluşur. Millî eğitim
müdürlüğünde iki şube müdürü bulunmaması durumunda, üye sayısı millî eğitim müdürlüğün-
ce okul müdürlerinden belirlenerek tamamlanır. 

c) İl millî eğitim müdürü gerek görmesi hâlinde herhangi bir ilçenin sınav yürütme ko-
misyonu başkanı olarak görev yapabilir. Bu durumda ilgili ilçe millî eğitim müdürü istemesi
halinde sınav yürütme komisyonu üyesi olarak görev alabilir.

(3) Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu;
a) Sınavdan önce;
1) Güzergâhta gerekli incelemeleri yaparak sınavların usulüne uygun, sağlıklı ve gü-

venlik içinde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır. 
2) Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklere direksiyon eğitimi sınav takip ve

sonuç listelerini verir.
3) Sınavda görev alan tüm personel için liste hazırlatır ve sınav sabahı geliş saatleri be-

lirtilerek imzalanmasını sağlar.
4) Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklere, denetleme yapacağı araç sayısı

kadar mühürlü EK-12’de yer alan Direksiyon Eğitimi Dersi Sınavı Aracı Kontrol Formunu
teslim eder. Sınav sırasında ihtiyaç olması hâlinde bu form, direksiyon eğitimi dersi sınav yü-
rütme komisyonu tarafından verilir. Direksiyon Eğitimi Dersi Sınavı Aracı Kontrol Formunun
zamanında düzenlenememesi hâlinde bu formu, kursiyerlerin mağduriyetine sebebiyet verme-
mek için düzenler. Direksiyon Eğitimi Dersi Sınavı Aracı Kontrol Formu düzenlenmeden o sı-
nav aracı ile sınavı başlatmaz.  

b) Sınav süresince;
1) Sınavların bu Yönetmelikte belirlenen esaslara göre yürütülmesinden sorumludur.

Direksiyon eğitimi dersi sınavlarını denetler, gerekli rehberliği veya müdahaleyi yapar.
2) Sınavın başlangıç saatinden bir saat önce direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama

ve değerlendirme komisyonu ve diğer görevlilerle toplantı yaparak sınavla ilgili açıklama ve
gerekli uyarıları yapar. Başkan ve üyelerin hangi kursiyerlerin sınavını yapacaklarını ve yedek
üyeleri sınav günü sabahı kura yöntemiyle belirler. Belirlenen başkan ve üyelerin kimlik bil-
gilerinin Özel MTSK Modülüne girilmesini sağlar.

3) Komisyonlara numara vererek bu numaraların, sınavda kullanılan aracın ön ve ar-
kasına dışarıdan görülecek şekilde (en az 400 punto) konulmasını sağlar.

4) Sınavda görev alanlar için düzenlenen ve sınavdaki görevlerini tanıtan farklı renk-
lerdeki kimlik belgelerini sınav süresince takmalarını sağlar. 

5) Özel MTSK Modülünden alınan direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesi dı-
şında hiçbir kursiyerin direksiyon eğitimi dersi sınavına alınmamasını ve kursiyerlere verilen
randevu saatlerine uyulmasını sağlar.

6) Özel MTSK Modülü üzerinden alınan; sınav tarihi, kursiyerlerin T.C. kimlik numarası,
ad ve soyadı, sınav saati, direksiyon eğitim ve sınav aracının plakası, sınavda görev alacak usta
öğreticinin T.C. kimlik numarası ile ad ve soyadının yer aldığı direksiyon eğitimi sınav takip
ve sonuç listesi ile sınavda gerekli olan diğer sınav evrakının sınav saatinden önce direksiyon
eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonuna ulaşmasını sağlar.
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7) Sınav günü arızalanan direksiyon eğitim ve sınav araçları hakkında 17 nci maddenin
ikinci fıkrasının (e) bendi doğrultusunda tutanak tutar. Şartları taşıyan araç bulunamaması hâ-
linde durumun 3 iş günü içerisinde resmi yazı ile Genel Müdürlüğe bildirilerek kursiyerlerin
Özel MTSK Modülü üzerinden sınav haklarının iade edilmesi için millî eğitim müdürlüğüne
tutanağı verir.

8) Direksiyon usta öğreticisi sınava gelmediğinde durumu tutanakla tespit ederek kursta
görevli başka bir direksiyon usta öğreticisi ile direksiyon eğitimi dersi sınavının yapılmasını
sağlar.

c) Sınav sonrası;
1) Sınavların tamamlanmasından sonra, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve

değerlendirme komisyonu tarafından teslim edilen direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç lis-
tesindeki sınav sonuçlarını Özel MTSK Modülüne girer.

2) Sınav takip ve sonuç listesinin bir örneğini ilgili kurs müdürlüğüne verir, bir örneğini
de millî eğitim müdürlüğünde muhafaza eder. Diğer belgeleri ise iki yıl süre ile saklar. 

3) Her sınavdan sonra sınav esnasında tutulan rapor, tutanak ve varsa diğer belgeleri
sınav sonuçlarıyla birlikte değerlendirir.

4) Sınavda görev alanların ücret ve harcırah giderlerine ilişkin bilgi ve belgeleri döner
sermaye işletmesi harcama yetkilisine teslim eder. Ayrıca sınav ile inceleme ve kontrol görev-
lilerine yapılan ödeme listesinin bir örneği, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Ka-
nununda yer alan vergi matrah dilimleri dikkate alınarak her bir görevlinin kendi matrah dili-
mine göre doğru vergi oranlarının uygulanmasını sağlamak üzere mal müdürlüğüne, ilçe dı-
şından sınavda görevlendirilenlere yapılan ödeme listesini de ilgili mal müdürlüklerine gön-
derilmek üzere ilgili birime gönderilmesini sağlar. 

(4) Sınav yürütme komisyonu başkanı; 
a) Sınav süresi boyunca güzergâhta bulunur. Sınav yürütme komisyonu başkanı sınav

yürütme komisyonu üyeleri ile sınavda görevli şef ve memurların sınav süresince; sınav baş-
langıç alanı, iki araç veya koniler arasına geri geri park etme alanı, “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E”
ve “DE” geri geri park etme alanı, 25 metre geri geri gitme alanı, eğimli yolda aracı durdurup
tekrar hareket ettirme alanı, ani fren alanı, geri geri giderken şeridini koruyarak köşeden sağa
ya da sola 90 derece açı ile dönme alanı, “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınav alanları, sinyalize
edilmiş dönel kavşak/akıllı kavşak, üç veya daha fazla kollu kontrollü ve kontrolsüz kavşaklar
ile güzergâhta kursiyerlerin değerlendirileceği diğer alanlardan görev yapacakları yerleri be-
lirler. Şef ve memurlar, sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklere veya sınav yürütme
komisyonu üyelerine yardımcı olur.

b) Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler, sınav yürütme komisyonu üyeleri,
direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri, sı-
navda görevli diğer personel ile direksiyon usta öğreticilerinin görevine gelmediğini veya geç
geldiğini, sınavda ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmadığını veya ilgili mevzuata aykırı
hareket ettiğini tespit etmesi durumunda gerekli inceleme/soruşturmanın yapılmasını sağlar.
Soruşturma sonucunda haklarında 28/A maddesi hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasını
sağlar.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
maddeler eklenmiştir.

“Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler
MADDE 29/A – (1) Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler;
a) Sınavın başlangıç saatinden bir saat önce toplantı yapılan binaya gelerek hazırlanan

listeyi imzalar. 
b) Sınavda kullanılacak direksiyon eğitim ve sınav araçlarının EK-12’de yer alan Di-

reksiyon Eğitimi Dersi Sınavı Aracı Kontrol Formunda belirtilen şartları taşıyıp taşımadığını
sınav başlangıcından önce inceleyerek düzenlediği formu sınav yapılacak araçta görevli ko-
misyona veya usta öğreticiye teslim eder.
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c) Sınav süresince güzergâhta görevlendirildiği alanda bulunarak;
1) Direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesinde isimleri bulunan kursiyerlerin, sı-

navlara eğitimini aldıkları sertifika sınıfına uygun ve plakası belirtilmiş olan araçlarla girip
girmediklerini, 

2) Sınav için belirtilen sınav süresine uyulup uyulmadığını, 
3) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve

üyelerinin direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesinde adının olup olmadığını,
4) Sınav aracında bulunan direksiyon usta öğreticisinin kimlik tespitini yaparak direk-

siyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesinde adının olup olmadığını,
5) Sınavda, bu Yönetmelikte belirtilen diğer kurallara uyulup uyulmadığını,
kontrol eder. 
ç) Kursiyer EK-3 veya EK-4’te yer alan Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Değerlendirme

Formunda belirtilen davranışları yaptığı hâlde sınavı sonlandırmayan komisyon üyelerinin ad
ve soyadları ile komisyon numarasını EK-11’de yer alan Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav De-
netim Formuna işleyerek haklarında gerekli inceleme ve soruşturma yapılmak üzere millî eği-
tim müdürlüğüne verir.

d) Güzergâhı ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmayan veya gerek görmesi hâlinde
bu ilçelerin sınavının, güzergâhı uygun olan başka bir ilçede yapılmasını il millî eğitim müdü-
rüne teklif eder.

Güvenlik personeli
MADDE 29/B – (1) İl/ilçe emniyet müdürlüğü/jandarma komutanlığından, birisi tra-

fikten sorumlu olmak üzere iki personel görevlendirilir. Direksiyon eğitimi dersi sınavı için
görevlendirilen güvenlik personeli resmî kıyafetle görev yapar. Bu görevliler:

a) Direksiyon eğitimi dersi sınavı başlama saatinden 30 dakika önce sınav yürütme ko-
misyonuna giderek kimlik ve iletişim bilgilerini verir.

b) Direksiyon eğitimi dersi sınav güzergâhında dolaşarak sınav sonuna kadar gerekli
güvenlik önlemlerini alıp sınavın güvenliğini ve huzurunu sağlar.

c) Sınavın güvenliğini ve huzurunu bozacak durumların oluşması hâlinde gerekli mü-
dahaleyi yapar.

ç) Kursiyerin alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler etkisinde olup olmadığını kontrol
eder ve gerekirse ölçer.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dö-
nemin” ibareleri “eğitim döneminin”, aynı fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan “dönem-
de” ibareleri “sınav döneminde” şeklinde değiştirilmiş, (c) bendinin son cümlesi yürürlükten
kaldırılmış ve (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“ç) Direksiyon eğitimi dersi sınavına; ilçede o sınav döneminde sınava girecek kursiyer
sayısına yetecek direksiyon eğitim ve sınav aracı ya da usta öğreticinin bulunmaması hâlinde
direksiyon eğitimi dersi sınavı, birden fazla güne kursiyer sayısı dengeli dağıtılarak yapılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin madde başlığının sonuna “ve gö-
revleri” ibaresi eklenmiş, birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve ikinci fıkrasında yer alan “Yönet-
meliğin 29 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmü” ibaresi “Bu Yönetmeliğin 28/A maddesinin
altıncı fıkrası hükmü” şeklinde değiştirilmiştir. 

“(1) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu bir başkan
ve bir üyeden oluşur. Başkan ve üye; Genel Müdürlük, il/ilçe millî eğitim müdürlüğü personeli,
il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bağlı resmî kurumların, resmî okulların öğretmeni veya diğer
personeli arasından, Bakanlıkça verilmiş motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi
sınav sorumlusu belgesi bulunan, en az yüksekokul mezunu, en az üç yıl önce alınmış ve kur-
siyerin alacağı sürücü sertifikası sınıfından sürücü belgesi bulunanlar arasından oluşturulur.
Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görevlendirilecekler
arasında kursiyerin alacağı sürücü sertifikası sınıfından sürücü belgesi bulunmaması hâlinde
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“M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sürücü sertifikası sınıfından en az “A2” sürücü belgesi olanlar,
diğer sürücü sertifikası sınıfından ise en az “D” sınıfı sürücü belgesi bulunanlar arasından oluş-
turulur. Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üye-
leri;

a) Sınav başlangıç saatinden bir saat önce sınav yürütme komisyonu tarafından belir-
lenen yerde yapılacak toplantıya katılarak sınav evrakını teslim alır.  

b) Direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesinde isimleri bulunan kursiyerlerin,
kimlik bilgileri ile sınavlara eğitimini aldıkları sertifika sınıfına uygun ve plakası belirtilmiş
olan araçlarla girip girmediklerini, kursiyerlere kurs müdürlüğünce düzenlenen K Sınıfı Sürücü
Aday Belgesinin geçerlilik süresinin bitip bitmediğini ve usulüne uygun doldurulup doldurul-
madığını kontrol eder. Verilen randevu saatinde sınav başlangıç alanında hazır bulunmayan
kursiyeri sınava almaz. 

c) Sınava girecek kursiyerin kimliğini tespit etmek üzere; sınav giriş belgesi ile nüfus
cüzdanı/pasaport/daha önceden alınmış sürücü belgesi ve renkli fotoğraflı direksiyon eğitimi
sınav takip ve sonuç listesini karşılaştırıp kontrol ederek sınavı başlatır. Ancak asker olan ki-
şilerin nüfus cüzdanları birlikleri tarafından alınmış ise bunların askeri kimlik belgeleriyle sı-
nava alınmalarını sağlar.

ç) Sınavı, kursiyerlerin alacağı sertifika sınıfına uygun araçlarla bu Yönetmelikte be-
lirtilen esaslar doğrultusunda yapar ve değerlendirir. Otomatik şanzımanlı direksiyon eğitim
ve sınavı aracı ile eğitim alanların sınavını ise bu araçların özelliklerini dikkate alarak yapar.

d) “B”, “C1”,  “C”, “D1”, “D”, “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E”, “DE” sınıfı sertifika sı-
navlarında görev alan direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu
başkanı, ilk altı kursiyerin sınavını yaptıktan sonra üye ile araçtaki yerlerini değiştirir. İlk altı
kursiyerin sınavının komisyon üyesi, son altı kursiyerin sınavında komisyon başkanı olarak
aracın ön koltuğunda oturarak görev yapar. “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı sertifika sı-
navlarında görev alan direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu
başkanı ve üyesi de ilk altı kursiyerden sonra yer değiştirir.

e) Direksiyon eğitimi dersi sınavında, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve de-
ğerlendirme komisyonu üyesi geri geri park etme alanında araçtan inerek bu alanda yapılması
gereken davranışların 34 üncü maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendine uygunluğunu değerlen-
dirir, bu alandaki davranış tamamlanınca araca biner. Direksiyon usta öğreticisi de geri geri
park etme alanında araçtan inerek kursiyerin park etme sürecini izler ve bu alandaki davranış
tamamlanınca araca biner.

f) Bütün kursiyerlerin sınavları tamamlandıktan sonra Özel MTSK Modülü üzerinden
alınan direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesine sınav sonuçlarını yazarak imzalar ve
sınav yürütme komisyonuna teslim eder.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu hizmet içi
eğitim faaliyetleri

MADDE 31/A – (1) Bakanlıkça verilmiş motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eği-
timi dersi sınav sorumlusu belgesine sahip olanlar Genel Müdürlükçe hazırlanan hizmet içi
eğitim programına göre eğitime alınırlar. Hizmet içi eğitimini tamamlayanlar EK-3 veya EK-
4’te yer alan Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Değerlendirme Formunda belirtilen değerlendir-
melere göre sınava tabi tutulurlar. Sınavda başarılı olanlara EK-15’te yer alan Motorlu Taşıt
Sürücüleri Kurs Uygulama Sınav Sorumlusu Hizmet İçi Eğitim Tamamlama Belgesi verilir.
Bu belgeye sahip olmayanlar direksiyon eğitimi dersi sınavında görev alamazlar. 

(2) Hizmet içi eğitimlerde; 
a) Teorik dersler için ölçme ve değerlendirme, eğitim yönetimi ve denetimi ile trafik

alanlarında en az lisans mezunu öğreticiler ile alanında uzman, akademik çalışma yapmış maa-
rif müfettişleri, müdür yardımcıları, şube müdürleri, öğretmen, eğitici ya da öğretim görevlisi, 
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b) Uygulamalı eğitimler için yüksekokul mezunu özel motorlu taşıt sürücüleri kursla-
rında en az 5 yıl görev almış direksiyon eğitimi usta öğreticileri

görevlendirilebilir.  
(3) Direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında il/ilçe millî eğitim müdürünün veya

görevlendireceği, kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli müdür yardımcısı/şube müdü-
rünün başkanlığında, millî eğitim müdürlüğünden bir şube müdürü ve direksiyon usta öğreticisi
belgesine sahip bir kurs müdüründen komisyon oluşturulur.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Görevli direksiyon usta öğreticisi de takip aracında yer alır.”

“(4) “C1”, “C”, “C1E” ve “CE” sınıfı sertifika sınavında, kursiyer aracın sürücü koltu-
ğunda, direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonu başkanı öndeki diğer
koltukta oturur. Direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonu üyesi akan
trafikte kurs tarafından temin edilen herhangi bir araçtan kursiyeri takip ederek değerlendirme
yapar. Görevli direksiyon usta öğreticisi de bu araçta bulunur.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sınav
güzergâhının” ibaresi “güzergâhın” şeklinde ve ikinci fıkrasının (ç), (d), (e) ve (h) bentleri aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) “B”, “C1”, “C”, “D1” ve “D” sertifika sınıfı araçlarda aşağıda özellikleri belirtilen
alana iki araç arasına veya yüksekliği en az 100 cm yüksekliğindeki konilerin arasına geri geri
giderek EK-13’te belirtilen şemaya göre trafik kurallarına uyarak tek hamlede girip, bu alan
içinde en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırıma veya konilere çarpmadan kaldırıma paralel
park eder. Park işlemi yapılırken araçtaki kursiyeri sözlü uyaran park sensörleri ile geri görüş
kamerası olan araçların bu cihazları kapatılır. Park alanının park edecek aracın bir buçuk katı
uzunluğunda ve aracın genişliğinden 50 cm fazla olması gerekir. Bu alan, kaldırımdan 50 cm
açıkta yatay çizgi ile belirlenir ve bu çizgi 50 cm’lik alanın içinde yer alır. Konilerin konulduğu
yerler dikey çizgilerle belirlenir. Farklı uzunluklardaki HB/SEDAN gibi araçlar için ayrı ayrı
park alanları düzenlenir. “BE”, “C1E”, “CE”, “DE” ve “D1E” sertifika sınıfı araçlarda geri
geri park etme işlemleri ise araca römork takılı olarak tek hamlede EK-14’te yer alan şemada
belirtildiği şekilde gerçekleştirilir. Bu araçlarda da park işlemi gerçekleştirilirken araçtaki kur-
siyeri sözlü uyaran park sensörleri ile geri görüş kamerası olan araçların bu cihazları kapatılır.
Park yerinden konilere çarpmadan kurallara uygun olarak çıkar.

d) En az % 7 çıkış eğimli yolda aracı durdurup, 30 saniye bekledikten sonra el freni
kullanmaksızın trafik kurallarına uyarak eğimli yolda aracı 50 cm’den fazla geri kaçırmadan
tekrar ileri hareket ettirir.

e) Aracı şerit ihlali yapmadan ve trafik kurallarına uyarak 25 metre geri geri götürür.”
“h) Güzergâhın uygun alanında 30 km hıza ulaştıktan sonra ani fren yapar. “BE”,

“C1E”, “CE”, “D1E” ve “DE” sınıfı sertifika sınavlarında ise 20 metre mesafe içinde aracın
durdurulmasını ister.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sınav
güzergâhının” ibaresi “güzergâhın” şeklinde, ikinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “30” ibaresi
“25”, “50” ibaresi “40” şeklinde ve (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) 20 km hıza ulaştıktan sonra önüne konulan 1 metre genişliğindeki engele en fazla
3 metre kala sağdan veya soldan kaçar. Engeli en fazla 3 metre geçtikten sonra tekrar yoluna
girer. Engelden 100 cm’den daha fazla açıktan gidemez.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ya-
pılan ön sınavda başarılı olup” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “dö-
nem” ibaresi “eğitim dönemi” şeklinde değiştirilmiştir. 
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MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin madde başlığının sonuna “ile
görev alanlara ödenecek ücretler” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “ve görevlendi-
rilen usta öğreticinin sınav günündeki ücreti” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) Sınavda görev alanlar ile kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarını
incelemek ve kontrol etmek üzere görevlendirilenlere ücretlerinin ödenmesi için kursiyerlerden,
2918 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü gereği Bakanlıkça her yıl
ertesi yılın Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere Aralık ayında belirlenen miktarda sınav
ücreti alınır. Sınava girecek kursiyerler veya kurs yöneticileri sınav tarihinden 6 iş günü önce
sınav ücretlerini Bakanlıkça belirlenen  döner sermaye işletmesince açılan banka hesabına ya-
tırırlar. Liste ve makbuz kurs tarafından il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne verilir. Bu ücret dışında
kursiyerlerden direksiyon eğitimi sınavı için herhangi bir ad altında ücret alınmaz. Sınavlarda
görevlendirilenlerin sınav ücretleri ve harcırah giderleri, kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere
devam durumlarını incelemek ve kontrol etmek üzere görevlendirilenlerin görev ücretleri ile
harcırah giderleri, sınav hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için yapılacak mal ve hizmet alımları
ile sınavla ilgili görevlilerin Bakanlık veya mahalli hizmet içi eğitimlerine ilişkin giderler kur-
siyerlerin sınav ücretlerini yatırdığı döner sermaye işletmesi hesabından harcama yetkilisinin
onayıyla karşılanır. 

(6) Döner Sermaye İşletmesi tarafından bankada açılan hesaba o sınav günü için yatı-
rılan paradan, Bakanlık veya millî eğitim müdürlüğünce direksiyon eğitimi dersi sınavında gö-
revlendirilenlerin ücretleri ile 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine
göre harcırah giderleri sınavdan sonraki beş iş günü içinde ilgililerin IBAN numaralarına ya-
tırılır. 

(7) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 42 nci maddesi uyarınca yapılan direk-
siyon eğitimi dersi sınavlarında görev alanlardan bu fıkrada belirtilen görevleri fiilen yürüten-
lere bu madde kapsamında belirlenen usul ve esaslara göre sınav ücreti ödenir. Her sınav günü
için yapılacak ödeme;

a) Sınav yürütme komisyonu başkan ve üyeleri, her yüz kursiyer başına bir kişiyi geç-
memek üzere sınav sürecini denetleyen personel ve Genel Müdürlükçe gerek görülmesi hâlinde
görevlendirilen Bakanlık temsilcisi için 3.800, 

b) Her 12 kursiyer başına uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyesi için
3.300,

c) Sınavlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere kursiyer sayısı dikkate alınarak 7
kişiyi geçmemek kaydıyla görevlendirilen diğer personel için 2.400, 

ç) Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla görevlendirilen en fazla iki güvenlik görev-
lisi için 1.900,

gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı suretiyle bulunacak tutarı geçe-
mez.

(8) Bir ay içinde aynı kişiye yapılabilecek azami ödeme yedinci fıkranın (a) bendi kap-
samında görev yapanlardan Bakanlık temsilcisi için 7.600, diğerleri için 17.000; (b) bendi kap-
samında görev yapanlar için 11.000; (c) bendi kapsamında görev yapanlar için 8.500; (ç) bendi
kapsamında görev yapanlar için 6.500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı
sonucu bulunan tutarı geçemez. 

(9) Teorik ve direksiyon uygulama eğitimlerinin inceleme ve kontrollerinde görev alan-
lara, fiilen inceleme yaptıkları her gün için 1.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı
ile çarpımı sonucu bulunan tutarda görev ücreti ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine
göre harcırah giderleri beş iş günü içinde ilgililerin IBAN numaralarına yatırılır. Bu fıkraya
göre bir ayda aynı kişiye iki günden fazla görev için ödeme yapılamaz.

(10) Sınav yapılan her bir merkez ilçe veya diğer ilçede görev alan personele ödenebi-
lecek toplam tutar, ilgili sınav günü için kursiyerlerden toplanan sınav ücretlerinden yasal ke-
sintiler yapıldıktan sonra kalan tutarı geçemez.
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(11) Kursiyer sayısı, görevlilerin görev, yetki ve sorumlulukları, esas alınarak sınav gö-
revlilerine ödenecek sınav ücreti, bu maddede yer alan gösterge rakamlarını geçmemek üzere
Genel Müdürlük internet sayfasında yer alan hesaplama cetveline göre belirlenir.

(12) Bu madde kapsamında, aynı sınavda aynı kişiye farklı adlar altında birden fazla
sınav ücreti ödenemez. Ayrıca, bu maddeye göre sınav ücreti ödenen personele, aynı sınav
günü için ilgili mevzuatı uyarınca başka herhangi bir sınav ücreti ödenemez.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi yü-
rürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Teorik ve direksiyon eğitimi derslerinin inceleme ve kontrolü
MADDE 46/A – (1) 2918 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda kursiyerlerin teorik

ve uygulama sınavına girme şartlarını taşıyıp taşımadıklarını;  kurslarda verilen teorik ve di-
reksiyon eğitimlerinin, Özel MTSK Modülüne girilen gün ve saatlerde, ilgili eğitim personeli
ile yapılıp yapılmadığını ve kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarını incelemek
ve kontrol etmek üzere kurumlarındaki işler aksatılmayacak şekilde her dönem personel gö-
revlendirilebilir. Görevlendirmeler büyükşehir statüsündeki illerde ilçe millî eğitim müdürlük-
leri, büyükşehir statüsünde olmayan illerde ise il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılır. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen hususları incelemek ve kontrol etmek için bir dönemde
teorik ve direksiyon uygulama eğitimleri ayrı ayrı olmak üzere il/ilçe statüsüne göre; öncelikli
olarak kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli il millî eğitim müdür yardımcısı/şube mü-
dürü veya yükseköğretim mezunu şef/memur statüsündeki personel görevlendirilir. Bir eğitim
döneminde bir kişiye en fazla iki görev verilir. Görevlendirilen personel bir görevde en az üç
kurs olmak kaydıyla aynı günde aynı kursta en az iki defa inceleme ve kontrol yapar. Aynı gün-
de üç kursun inceleme ve kontrolünü yapamadığında farklı günlerde de kurslarda inceleme ve
kontrol yapar. Bu kapsamda bir eğitim döneminde aynı ilçede en fazla üç kişi görevlendirile-
bilir.

(3) Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi hâlinde birinci fıkrada belirtilen hususları in-
celemek ve kontrol etmek amacıyla Genel Müdürlük personeli de Bakanlık görevlisi olarak
görevlendirilebilir. Bakanlık görevlisi görev yazısında belirtilen sayıda kursta inceleme ve kont-
rol yapar. 

(4) Görevlendirilen personel; 
a) En az üç kursun inceleme ve kontrolünü yaparak tespitlerini EK-16’da yer alan Özel

Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Verilen Teorik Eğitimleri İnceleme ve Kontrol Formuna
işler. İlçede üçten az kurs olması durumunda mevcut kursların kontrolünü yapar.  

b) En az üç kursun inceleme ve kontrolü yapılarak tespitlerini EK-17’de belirtilen Özel
Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Verilen Direksiyon Uygulama Eğitimleri İnceleme ve
Kontrol Formuna işler. İlçede üçten az kurs olması durumunda mevcut kursların kontrolünü
yapar. 

(5) Gerçekleştirilen inceleme ve kontrol sonucunda düzenlenen EK-16 ve EK-17’de
yer alan Formlar, varsa tutulan tutanaklar ile diğer belgeler kontrolden itibaren en geç 3 iş günü
içerisinde millî eğitim müdürlüğüne gereğinin yapılması amacıyla teslim edilir. İnceleme ve
kontrolün Bakanlık görevlisi marifetiyle gerçekleştirilmesi hâlinde aynı belgeler kontrolden
itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe teslim edilir. Genel Müdürlükçe gereğinin
yapılması amacıyla ilgili valiliğe yazıyla bildirilir.

(6) İnceleme ve kontrollerden önce kurslara bilgi verilmez. Yapılan inceleme ve kont-
rollerde teorik veya direksiyon eğitimi derslerinde olmadığı tespit edilerek toplam ders saati
sayısının da 1/5'inden fazla derse devam etmeyen kursiyerin Özel MTSK Modülünden kaydı
silinir.

(7) Kurslarda görevli eğitim personeli, kurumda bulunduğu süre boyunca fotoğraflı ku-
rum kimlik kartını görülecek şekilde yakasına takar.
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(8) Kursta kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarını incelemek ve kontrol etmek
üzere görevlendirilen personelin kursta bulunduğu süre içerisinde kursta bulunmayan
kursiyer/kursiyerler o gün için devamsız kabul edilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin geçici 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış ve
aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Sınav ücreti
GEÇİCİ MADDE 12 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce 43 üncü madde hük-

mü gereği komisyonun 2017 yılı için tespit ettiği ders saati ücretleri bir ay içinde yeniden be-
lirlenir. Kurslar, istemeleri hâlinde komisyon tarafından belirlenen bu ücretlere göre eğitim üc-
retlerini bir ay içinde belirleyerek Özel Öğretim Kurumları Modülüne girerler.

(2) 16/6/2017 tarihinden bu maddenin yayımı tarihine kadar geçen sürede yapılan di-
reksiyon eğitimi dersi sınavlarında görevlendirilenlerin harcırah ve sınav ücretleri ile teorik ve
direksiyon eğitimi derslerinin inceleme ve kontrollerinde görev alanların harcırah ve görev üc-
retleri aşağıdaki hükümler doğrultusunda ödenir:

a) Sınavda görev alanlar sınav günü; gelir vergilerinin hesaplanması ve sınav ücretinin
ödenebilmesi için IBAN numarası ile o ay için uygulanan vergi dilimi oranını sınav yürütme
komisyonuna verirler. 

b) Sınavın yapıldığı direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunca görevlendi-
rilecek mutemet tarafından Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan sınav ücreti hesap-
lama ekranında belirtilen miktarlardaki brüt sınav ücretleri üzerinden vergi kesintilerini hesap-
layarak ilgili vergi dairesine yatırır. İl sınav sorumlusu, il sınav sorumlusu yardımcısı ve bunlar
için görevlendirilen şoförlerin ücreti il sınav sorumlusunun belirlediği ilçeden, Bakanlık tem-
silcisinin ücreti ise Bakanlıkça belirlenen ilçe tarafından ödenir. Görevlilere ödenecek ücret
Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan sınav ücreti hesaplama ekranından hesaplanır.
Sınavda görev alanlara ödenecek net sınav ücreti ise maaş hesaplarına en geç üç iş günü içinde
yatırılır. 

c) İlçelerde görevlendirilen mutemet tarafından (b) bendi kapsamında yapılan ödemeler,
sınav ve kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarını incelemek ve kontrol etmek
üzere görevlendirilenlerin ücretleri ile harcırah giderleri ödendikten sonra banka hesabında ka-
lan miktarın % 40’ı il millî eğitim müdürlüğünce belirlenen bir Devlet bankasında açılan hesap
numarasına aktarılır. 

ç) Bir ay içinde birden fazla sınav yapılması durumunda; sınavda görev alanlara öde-
necek net sınav ücreti en yüksek Devlet memuru brüt aylığının üç katını geçemez. Ancak il sı-
nav sorumlusu ve direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu başkanı için bu şart aran-
maz. 

d) Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan sınav ücreti hesaplama ekranında
belirtilen net tutar dikkate alınarak bir sınavda; 

1) Direksiyon eğitimi dersi sınavı il sınav sorumlusu, Bakanlık temsilcisi, il sınav so-
rumlusu yardımcısı ve sınav yürütme komisyonu başkanına en yüksek Devlet memuru brüt
aylığının % 60’ından, 

2) Sınav yürütme komisyonu üyelerinin her biri ile sınav sürecini kontrol edecek ve
denetleyeceklere en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 45’inden, 

3) Direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonu başkanı ve üyesi
ile bina sorumlusuna ve şeflere en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 30’undan, 

4) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme sınavlarında görev alan
mutemet, memur, şoför, bina görevlisi ve güvenlik görevlisine en yüksek Devlet memuru brüt
aylığının % 25’inden,

daha fazla ücret ödenmez. 
e) İlçelerde görevlendirilen mutemet tarafından; 
1) Genel Müdürlükçe görevlendirilen Bakanlık temsilcisinin veya Bakanlık görevlisinin

harcırah giderleri Genel Müdürlükten alınan onayda belirtilen il/ilçe millî eğitim müdürlükle-
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rince 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir. Direksiyon
eğitimi dersi il sınav sorumlusu tarafından görevlendirilen sınav sürecini kontrol edecek ve de-
netleyecek personelin harcırah giderleri, görevlendirilme onayında belirtilen il/ilçe millî eğitim
müdürlüklerince 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir. 

2) Sınav ile inceleme ve kontrol görevlilerine yapılan ödeme listesinin bir örneği,
31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yer alan vergi matrah dilimleri dikkate
alınarak her bir görevlinin kendi matrah dilimine göre doğru vergi oranlarının uygulanmasını
sağlamak üzere mal müdürlüğüne, ilçe dışından sınavda görevlendirilenlere yapılan ödeme lis-
tesini de ilgili mal müdürlüklerine gönderilmek üzere ilgili birime gönderir. 

f) İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri hesaplarında biriken miktar öncelikle sınav gi-
derleri ile Bakanlıkça veya Bakanlığın uygun görüşü alınarak valilikçe düzenlenecek hizmet
içi eğitim giderleri, Bakanlıkça veya Bakanlığın uygun görüşü alınarak valilikçe eğitimlerde
kullanılacak görsel veya yazılı doküman ve ilin eğitim-öğretim ile ilgili diğer ihtiyaçlarında
kullanılır. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde biriken miktar üç ayda bir il millî eğitim mü-
dürlüklerince Bakanlığa bildirilir. 

g) Teorik ve direksiyon uygulama eğitimlerinin inceleme ve kontrollerinde görev alan-
lara, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen mutemet tarafından; 

1) İl/ilçe millî eğitim müdürlüğü personeli ile görevlendirilmesi hâlinde Bakanlık gö-
revlisine bir gün için inceleme ve kontrol görevi karşılığında resmî okullarda görevli yönetici
ve öğretmenler için belirlenen gündüz ek ders ücretinin net on katı kadar, 

2) Bakanlık görevlisi için görevlendirilen şoföre ise bir günde resmî okullarda görevli
yönetici ve öğretmenler için belirlenen gündüz ek ders ücretinin net beş katı kadar il/ilçe millî
eğitim müdürlükleri hesaplarında biriken tutardan ödeme yapılır. 

(3) Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Derslerini İnceleme ve Kontrol ile Direksiyon
Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi gereği millî eğitim müdürlükleri hesaplarına yatırılan kursiyer
sınav ücretlerinden kalan tutarlar, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde Bakan-
lıkça belirlenen döner sermaye işletmesi hesabına aktarılır.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin “EK-3 ÖN YÜZÜ”nün 10 uncu maddesinin (c) ben-
dinde geçen “50” ibaresi “100” olarak, EK-7’si ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe
ekteki EK-9, EK-10, EK-11, EK-12, EK-13, EK-14, EK-15, EK-16 ve EK-17 eklenmiştir.

MADDE 28 – Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesiyle değiştirilen 43 üncü maddesinin
beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir ve on ikinci fıkraları bu maddenin yayımlandığı ayı
takip eden ayın birinden itibaren, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 29 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/5/2013 28661

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 20/6/2013 28683
2- 4/3/2014 28931
3- 18/6/2014 29034
4- 27/8/2014 29101
5- 28/5/2015 29369
6- 5/12/2015 29553
7- 7/3/2017 30000
8- 22/4/2017 30046
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI LİSANS 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/9/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştı-
rılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan “Tesis”
tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tesis: Lisans konusu faaliyetin gerçekleştiği ana ve yardımcı üniteler ile idarî bölümler
bütününden oluşan yapıyı veya denizyolu veya demiryolu araçlarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Yurt dışından LPG temin edeceklerin, LPG Dağıtıcı Lisansına sahip veya Petrol Pi-
yasası Kanununa göre Kurumdan Rafinerici lisansı almış olması gereklidir. 4/12/2003 tarihli
ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamındaki işleme lisansı sahipleri de piyasa faaliye-
tine konu etmemek ve münhasıran petrokimya üretiminde kullanmak kaydıyla LPG ithal ede-
bilir. Dağıtıcılar LPG’yi rafinerilerden veya ithalat yoluyla yurt dışından temin ederler. LPG
ithalatı, Kurumun belirleyeceği teknik düzenlemelere uygunluğu ihtisas gümrüklerindeki la-
boratuvarlarda belirlendikten sonra ihtisas gümrüklerinden yapılır. Lisans sahibi olmayanlar
LPG ticareti yapamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, Ek-1’de yer alan “Lisans Başvuru Dilekçesi” yürürlükten kal-
dırılmıştır.
“Lisans almak isteyen kişiler; lisans başvurusuna ilişkin Kurul Kararıyla belirlenen bilgi ve
belgeleri ibraz etmek suretiyle Kuruma başvurur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (c) ve (d) bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) LPG Dağıtıcı Lisansı için; başvuru sahibi tüzel kişinin, LPG tesislerinin kurulma-
sında ve işletilmesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca istenen imar, toplum ve çevre, iş sağlığı,
güvenlik, teknik düzenlemeler ve benzeri konularda bir sakınca bulunmadığını gösterir, tesisin
kuruluş ve işletilmesine yönelik ruhsat, izin ve belgeleri tamamlaması gerekir.

Dağıtıcı lisansı başvuru sahiplerinin teknik düzenlemelere uygun depolama, dolum te-
sisi ve LPG tüplerine sahip olması zorunludur. Faaliyetlerin icrasında fiziki varlıkların temini
açısından taahhüt üzerinden işlem yapılamaz.

Ayrıca dağıtıcı lisansı başvuru sahipleri elektronik ve yazılı tebligata esas iletişim bil-
gilerini içeren beyanı Kuruma sunar ve lisans süresince güncel tutar.”

“c) LPG Taşıma Lisansı için; en az bir taşıma aracının veya boru hattının mülkiyetine
veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım hakkına sahip olunması gereklidir.

d) LPG Depolama Lisansı için; başvuru sahibi, teknik düzenlemelere uygun depolama
tesislerinin kendisine ait veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım hakkına sahip olduğuna
ilişkin belgeleri Kuruma ibraz eder. LPG antrepo işleticileri de depolama lisansı almak zorun-
dadırlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Başvuru sırasında gerçek veya tüzel kişilerden istenen belgelerin ilgili mevzuata uygun
olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, sunulan belgelerin Kurum evrak sistemine giriş ta-
rihini izleyen on beş iş günü içerisinde tamamlanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Lisans başvurularına ilişkin talepler, başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içe-
risinde karara bağlanır ve ilgiliye sonucu tebliğ edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Lisans tadilleri, başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde karara bağlanır
ve ilgiliye sonucu tebliğ edilir. LPG Dağıtıcı Lisanslarında taşıma bilgilerine ilişkin tadil baş-
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vuruları ile LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı,  LPG Tüpü İmalatı,
LPG Taşıma Lisanslarına ilişkin tadil başvuruları Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası
Dairesi Başkanlığınca, diğer tüm tadiller Kurulca sonuçlandırılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Süre uzatım talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken altı ay, en geç
iki ay önce, lisans sahibinin başvurması suretiyle yapılabilir. Bu süre içinde süre uzatım tale-
binde bulunulmazsa, lisans süresinin dolmasıyla lisans sona erer.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra altıncı fıkra olarak eklenmiştir.

“Lisans sahipleri, lisanslarında tadil gerektiren hususları, bu hususların vuku bulma ta-
rihinden itibaren en geç 60 (altmış) gün içinde, gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma
bildirir ve lisanslarında tadil talep ederler. Bu süre LPG otogaz bayilik lisansına kayıtlı dağıtım
şirketinin değişmesi halinde üç ay olarak uygulanır. Dağıtıcı ve depolama lisansları hariç, diğer
lisans sahiplerinin unvan tadili işlemi ile sınırlı olmak kaydıyla lisans tadil gerektiren hususun
vuku bulma tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde lisans tadil talebinde bulunan lisans
sahipleri, istenen bilgi ve belgeleri Kuruma eksiksiz ibraz etmek şartıyla söz konusu tadil yü-
kümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.”

“Lisans sahipleri, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi dahil olmak üzere, tebligata
esas iletişim bilgilerini güncel ve aktif tutmakla yükümlüdürler.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (f) ve
(k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) LPG taşıma faaliyetini teknik düzenlemelere, ilgili ve diğer mevzuata uygun yap-
mak, LPG taşımasında kullanacağı karayolu taşıma araçlarını (tüp taşıma araçları hariç) lisans-
larına işlenmeksizin Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamında Kuruma bildirmek,

c) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereği Ulusal Petrol Stok Mükellefiyeti kapsa-
mında stok yükümlülüğünü yerine getirmek,”

“f) Başka dağıtıcıların bayilerine satış ve ikmal yapmamak, dolum anlaşması yaptığı
dağıtıcılara ait LPG tüpleri hariç olmak üzere, diğer dağıtıcıların marka ve amblemini taşıyan
dolu LPG tüplerini tesislerinde, ikmal araçlarında bulundurmamak ve bu tüpler ile bayilerine
ikmal yapmamak,”

“k) Kapanan otogaz bayilerini kapanma gerekçeleri ile birlikte bir ay içerisinde Kuruma
bildirmek”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklen-
miştir.

“Karayolu ile LPG taşıma faaliyetini 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yürüten ve durumuna uygun yetki bel-
gesine sahip olan kişilerin taşıma faaliyetleri lisansa tabi değildir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Yurt içi pazar payının hesabında dağıtıcıların, bir önceki on iki aylık dönemde tüplü
LPG, otogaz, dökme LPG satışları ayrı; rafinerici dahil, LPG otogaz bayilik lisansları hariç,
birbirleri arasındaki toptan alım ve satımları ayrı dikkate alınır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış ve Üçüncü
Bölüm başlığı “Sigorta” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Dağıtıcı lisans sahipleri ithal ettikleri LPG için hesapladıkları gelir payını, Ulusal Pet-
rol Stoku Komisyonunca belirlenen usul ve esaslara göre ithalatın gerçekleştiği ayı takip eden
ayın sonuna kadar rafinericilere öder.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

POLATLI-KONYA YHT HATTI MAKAS FIRÇASI TEMĠNĠ VE 

MONTAJI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/512753 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD YHT Bölge Müdürlüğü, Eti Mahallesi 

Celal Bayar Bulvarı No: 78, ATG AVM - 

ÇANKAYA/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 309 05 15/75390/75391   Fax: 0312 309 05 75 

c) Elektronik posta adresi : koksalgenc@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı : 18 adet Makas Fırçası Temini ve Montajı iĢi 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale Usulü 

ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi YHT Bölge Müdürlüğü Ġhale Bürosuna 31/10/2017 günü 

saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi YHT Bölge Müdürlüğü Ġhale Bürosunda görülebilir. 

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 

Genel Müdürlüğü Merkez Mali ĠĢler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100 TL bedelle temin 

edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 Sayılı Yasalara 

tabi değildir. 9036/1-1 

—— • —— 
MT 15000 VE MT 30000 TĠPĠ TREN SETLERĠNĠN TAMĠR VE 

BAKIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 151 KALEM 

YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/516464 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71319-71509 - 0312 309 13 65 

c) Elektronik Posta Adresi : siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı : 151 Kalem Yedek Malzeme Alımı 

3 - Ġhalenin yapılacağı yer : TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

Stok Kontrol Dairesi BaĢkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda)/Altındağ Ġlçesi, Anafartalar 

Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-ANKARA / TÜRKĠYE 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına 

21/11/2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

BaĢkanlığı SipariĢ ġube Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Merkez 

Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 9070/1-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Ordu Büyükşehir Belediyesinden: 

1 - Ġhalenin Konusu:  

Mülkiyeti Ordu BüyükĢehir Belediyesine ait, Ġlimiz Altınordu Ġlçesi ġahincili (Durugöl) 

Mahallesi 1303 ada 16 parsel (2930,13 m² kullanım alanlı arsa nitelikli taĢınmaz), 17 parsel 

(15474,31 m² kullanım alanlı arsa nitelikli taĢınmaz) ve 18 nolu parsel (52597,48 m² 4000 m²’si 

imar planında yola isabet eden arsa nitelikli taĢınmaz), 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a 

maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satıĢı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıĢtır. 

2 - Ġhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı: 

2-1. Ġdarenin Adı  : Ordu BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı 

2-2. Ġlgili Birim : Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı 

2-3. Ġlgili Adres : ġarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2 Altınordu/ 

ORDU 

2-4. ĠletiĢim Telefonu, Faks  : (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18  

2-5. Ġhalenin Yapılacağı yer : Ordu BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen 

Toplantı Salonu (ġarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak 

No: 2/2 Altınordu/ORDU) 

2-6. Ġhale Tarihi ve Saati : 01/11/2017 ÇarĢamba günü Saat: 14:00 

2-7. Ġhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 35/a Maddesi 

gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü. 

3 - Muhammen Bedel ve Geçici Teminat:  

TaĢınmazların muhammen satıĢ bedeli 101.098.924,00 TL/m² olup, geçici teminat miktarı 

ise 3.032.968,00 TL'dir. 

4 - ġartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi ġartlarla Alınacağı: 

ġartname ve ekleri Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı - Emlak ve Ġstimlak ġube 

Müdürlüğünden, 1.000,00 TL bedelle satın alınacaktır. 

5 - Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: 

A) Gerçek KiĢiler:  

1- Yasal YerleĢim Yeri belgesi.  

2- Nüfus kayıt örneği.  

3- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks 

numarası ile elektronik posta adresi.  

4- Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli imza beyannamesi.  

5- ġartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.  

6- Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte Ġhalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmıĢ Ģekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiĢ Noter tasdikli Ortak GiriĢim 

Beyannamesi. (1-2-3-4-6-7-9-11. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı 

ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) 

7- Vekâleten katılması halinde Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli 

vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.  
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8- Ġhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.  

9- Ordu BüyükĢehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmıĢ ―borcu yoktur 

belgesi.‖  

10- ġekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.(EK-1)  

11- Ġhaleye iĢtirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmıĢ Ģartname. 

B) Tüzel KiĢiler: 

1- ġirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve 

faks numarası ile elektronik posta adresi,  

2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter 

tasdikli imza sirküleri.  

3- Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4- ġartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,  

5- Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte Ġhalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmıĢ Ģekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiĢ Noter tasdikli Ortak GiriĢim 

Beyannamesi. (1-2-3-5-6-8-9-11. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı 

ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)  

6- Vekâleten katılması halinde Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli 

vekâletname ile Ģirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.  

7- Ġhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.  

8- Ordu BüyükĢehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmıĢ ―borcu yoktur 

belgesi.‖  

9- Tüzel kiĢiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki 

görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ son 

güncel tasdikli örneği.  

10- ġekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (EK-1)  

11- Ġhaleye iĢtirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmıĢ Ģartname. 

6 - Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği: 

Ġstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve baĢvuru dilekçesine ekleyerek 

ihale dosyasını, ġarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/3 adresinde bulunan Ordu BüyükĢehir 

Belediyesi Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı - Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğüne 

ihale tarihinden 1 gün önce saat 17:00’a kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten 

sonra yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. Ġstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde 

ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaĢması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez. 

Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu gereğince 

ilan olunur. 

Ordu BüyükĢehir Belediyesi 

Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı 

Emlak ve Ġstimlak ġube Müdürlüğü 

 9071/1-1 
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MÜBADELE ĠLANI 

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünden: 

Emniyet Müdürlüğümüz Kuvvesine kayıtlı ekonomik ömürlerini dolduran ve tamirleri 

ekonomik olmayan toplam (48) adet muhtelif marka ve model araç, 362 kalem muhtelif mal ve 

malzemeler, yaklaĢık 1.750 (Binyediyüzelli) kg hurda alüminyum araç plakası, yaklaĢık 

315.000,00 (ÜçyüzonbeĢton) kg muhtelif hurda demirin 4645 Sayılı Kanuna Dair Yönetmeliğin 

38. maddesi uyarınca Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere Ģartnamede özellikleri 

belirtilen 3-a-1, 3-a-2, 3-a-3, 3-a-4 ve 3-b’de özellikleri belirtilen; 

3-a-1) 1) 1 (Bir) ADET (0) KM 2017 MODEL, OPEL ASTRA SEDAN 1.6 DĠZEL 136 

HP MT SPORT BEYAZ RENKLĠ ARAÇ. 

a-2) 1 (Bir) ADET (0) KM 2017 MODEL FORD FOCUS 1.6L TDCĠ 115PS MANUEL 

STYLE BEYAZ RENKLĠ ARAÇ. 

a-3) 1 (Bir) ADET (0) KM 2017 MODEL YENĠ SEAT LEON 1.6 TDI 115 HP STYLE 

MARKA BEYAZ RENKLĠ ARAÇ. 

a-4) 4 (Dört) ADET 2017 MODEL, FORD TOURNEO COURĠER 1.6L TDCĠ 

TĠTANĠUM 95 PS BEYAZ RENKLĠ ARAÇ. 

ve ġartname 3-b maddesinde özellikleri belirtilen (1) adet Bilgisayar ile mübadele edilecektir. 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Ġkmal ġube Müdürlüğü 

Selahaddin Eyyubi Mah. 333. Sok. No: 1 Ninova AVM 

arkası Polis evi yanı Kat: 2 BAĞLAR/DĠYARBAKIR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 412 241 50 00 - 6290   Fax: 0 412 229 42 20 

2 - Mübadele konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ekonomik ömrünü tamamlamıĢ araç, gereç, mal ve 

malzemeler. (48) adet muhtelif marka model araç, (362) 

kalem hurda durumda muhtelif mal ve malzemeler, yaklaĢık 

(1.750) kg hurda alüminyum araç plakası, yaklaĢık 

(315.000,00) kg muhtelif hurda demir. 

b) Teslim Etme ve Teslim 

     Alma yeri : Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Ġkmal ġube Müdürlüğü  

  Selahaddin Eyyubi Mah. 333. Sok. No: 1 Ninova AVM 

arkası Polisevi yanı Kat: 2 BAĞLAR/DĠYARBAKIR 

c) Teslim Etme Tarihi : Mübadele karĢılığı alınacak malzemeler, mübadele 

sözleĢmesinin imzalanmasından itibaren (15) gün içinde 

teslim edilecektir. 

d) Teslim Alma Tarihi : Mübadelesi yapılan mal ve malzemelerin, mübadele 

karĢılığı alınacak malzemelerin teslim edildiği günü izleyen 

(30) gün içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden 

teslim alınması zorunludur.  

3 - Tahmini Bedel 

4 - Mübadelenin : 566.512,10 TL 

a) Yapılacağı yer  Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Ġkmal ġube Müdürlüğü  

  Selahaddin Eyyubi Mah. 333. Sok. No: 1 Ninova AVM 

arkası Polisevi yanı Kat: 2 BAĞLAR/DĠYARBAKIR  

b) Tarihi ve saati : 31/10/2017 Salı günü saat 14:00’da 
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5 - Mübadeleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:  

Açık artırma suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kiĢiler; 

a) Teklif Mektubu (Teklifler Tahmini bedelin altında olmayacaktır. Tahmini bedelin 

altında olan teklifler kabul edilmeyip ihaleye tabi tutulmayacaktır.) 

b) En yüksek teklif üzerinden açık artırmaya geçilecektir. 

c) Geçici Teminat miktarı %3 (en az 16.995,36 TL) oranında (Ġhaleye katılan KiĢi/Firma 

tarafından tahmini bedel üzerinden ihale saatinden önce Muhasebe Müdürlüğüne yatırmıĢ olduğu 

belgeyi teklif mektubu ile verecektir.) 

d) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmıĢ tebligat adresini gösterir bir belge, 

e) BaĢkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, 

tüzel kiĢiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, Gerçek kiĢi olması halinde 

noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya 

benzeri) ibraz edeceklerdir. 

6 - Mübadele, Ģartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - Mübadele dokümanı Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Ġkmal ġube Müdürlüğü 

Selahaddin Eyyubi Mah. 333. sok. No: 1 Ninova AVM arkası Polisevi yanı Kat: 2 BAĞLAR/ 

DĠYARBAKIR adresinde Görülebilir ve Muhasebe Müdürlüğüne 50,00 (Elli) -TL Ģartname 

bedelini yatırdığına dair Belgeyi Ġbraz ederek aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif 

verecek olanların Mübadele Dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 31/10/2017 Salı günü saat Saat 12.00’ye kadar Diyarbakır Emniyet 

Müdürlüğü Ġkmal ġube Müdürlüğü Selahaddin Eyyubi Mah. 333. Sok. No: 1 Ninova AVM arkası 

Polisevi yanı Kat: 2 BAĞLAR/DĠYARBAKIR adresine verilebileceği gibi, aynı tarih ve saatte 

idarenin elinde olacak Ģekilde iadeli taahhütlü posta vasıtası ile gönderilebilir. Belirtilen tarih ve 

saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

9 - Katılımcılar Değer Tespit Komisyonunun belirlemiĢ olduğu fiyattan hesaplanarak 

belirtilen miktarda araçlardan ve Bilgisayardan az olmamak kaydıyla kapalı zarf usulü ile 

tekliflerini verirler. Ġhale Komisyonu tarafından açılan zarflarda en yüksek verilen miktar 

üzerinden açık artırmaya geçilir, Mübadele iĢlemi isteklilerin komisyon önünde tekliflerini sözlü 

olarak belirtmeleri suretiyle açık artırma usulü ile yapılır. 

10 - Ġdare ve Yüklenici arasında SözleĢme yapılacak ve notere tescil ettirilecektir. 

SözleĢme yapma süresi içinde Yüklenici tarafından ilgili mevzuata göre her türlü vergilerin 

ödenmesi ve Ģartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde 

sözleĢme yapılması ve teminat yatırılması zorunlu değildir. 

11 - Bu iĢin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir. 

12 - Mübadeleye tabi araç, gereç, mal ve malzemeler görüldükleri duruma göre ihale 

edilecek, listelerde bulunan hususlar bilgi mahiyetinde olup mal ve malzemelerin kusurlarından 

idare sorumlu değildir. 

13 - Katılımcılar ilanda belirtilen malzemelerin tam listesini, Diyarbakır Emniyet 

Müdürlüğüne ait www.diyarbakir.pol.tr internet adresinde görebilirler.  

14 - Mübadeleye tabi araç, gereç, mal ve malzemelerin teslimat iĢlemleri sırasında iĢçilik 

ve nakliye giderleri alıcıya aittir. 

15 - Mübadelesi yapılacak araç, gereç, mal ve malzemeler, ilan tarihinden itibaren 

mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 16:00 saatleri arasında Diyarbakır 

Emniyet Müdürlüğü Ġkmal ġube Müdürlüğü ile irtibat kurularak görülebilecektir. 

16 - Ġdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 9073/1-1 
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620 ADET YAZICI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı 620 adet yazıcı 

(KISIM-1: Tip-1 A3 Çok Fonksiyonlu Renkli Yazıcı, KISIM-2: Tip-2 A4 Çok Fonksiyonlu 

Siyah-Beyaz Lazer Yazıcı, KISIM-3: Tip-3 A4 Çok Fonksiyonlu Renkli Lazer Yazıcı) teknik 

Ģartnamesine ve belirtilen markalardan birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile 

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

 

ĠHALE ġARTNAME BEDELĠ 

Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısma Katılımlar Ġçin 140,00.-TL 

KISIM-1 
Tip-1 A3 Çok Fonksiyonlu Renkli Yazıcı (Xerox, 

HP, Konica Minolta, Ricoh) 
130,00.-TL 

KISIM-2 
Tip-2 A4 Çok Fonksiyonlu Siyah-Beyaz Lazer Yazıcı 

(Xerox, HP, Ricoh, Brother, Canon, Lexmark) 
130,00.-TL 

KISIM-3 
Tip-3 A4 Çok Fonksiyonlu Renkli Lazer Yazıcı 

(Xerox, HP, Brother, Canon, Lexmark) 
130,00.-TL 

 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi, istenilen markaları, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 27/10/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine ve 

belirtilen markalardan birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir.  

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için 

veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat 

verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 9062/1-1 
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E-POSTA GÜVENLĠK SĠSTEMĠ ÜRÜNÜ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı  

―e-Posta Güvenlik Sistemi Ürünü‖ Teknik ġartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte, e-Posta Güvenlik Sistemi Ürününün teknik Ģartnamesine, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale 

ek Ģartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 26/10/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine 

iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 9063/1-1 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR TELSĠZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı 

ihtiyacı muhtelif cins ve miktar telsiz ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik Ģartnamesinin, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 01.11.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç 

zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 9064/1-1 
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2 ADET NESNE TABANLI VERĠ DEPOLAMA SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu BaĢkanlığı ihtiyacı 2 adet Nesne 

Tabanlı Veri Depolama Sistemi, KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartname ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 31.10.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30’da evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin KuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnameye uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile 

ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 9065/1-1 
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1 ADET LC IMS QTOF CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar 

Müdürlüğü ihtiyacı 1 Adet Lc Ims Qtof Cihazı, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen 

Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢtir. Ancak 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (140-TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek 

ġartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 02/11/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9066/1-1 
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1 KALEM TIBBĠ CĠHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Meram Tıp Fakültesi 

Hastanesi BaĢhekimliği ihtiyacı ―1 Adet Merkezi Sterilizasyon Ünitesi‖ Ofisimiz tip ticari 

Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek 

Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 01/11/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - Ġhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif 

mektuplarına belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9067/1-1 
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TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 

İzmir İli Selçuk Belediye Başkanlığından: 

ĠHALENĠN KONUSU: 

Madde 1 - Mülkiyeti mustakilen Belediyemize ait olan Selçuk ilçesi, Ġsabey mahallesi, 

Tarımsal Sanayi Alanında 102 ada 1 parsel nolu arsa 2886 sayılı Yasanın 35/a ve 36 maddesine 

göre Kapalı Teklif Usulüyle satıĢ ihalesi yapılacaktır. 

ĠHALENĠN YAPILACAĞI YER, TARĠH VE SAAT ile ĠHALE MUHAMMEN 

BEDELĠ, GEÇĠCĠ TEMĠNATI:  

Madde 2 - Ġhale, Selçuk Belediye BaĢkanlığının, Atatürk mahallesi, Atatürk caddesi  

No: 111 adresindeki binasında Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 07/11/2017 tarihinde 

Belediye Encümenince yapılacaktır. Ġhalede satılacak arsaların parsel bilgileri muhammen 

bedelleri, geçici teminat bedelleri, ihale tarih ve saatleri aĢağıda ayrıca belirtilmiĢtir. TaĢınmazlar 

üzerindeki takyidatlar için tapu kaydına bakılacaktır. 

 

Sıra 

No 

Ada 

No 

Parsel 

No Alanı (m2) 

Tahmin Edilen 

Bedeli (TL) 

Geçici Teminat 

Bedeli (TL) 

Ġmar 

Durumu 

Ġhale Tarihi 

ve Saati 

1 102 1 19301,82 m2 8.686.000,00 TL 260.580,00 TL 
Tarımsal 

Sanayi 

07/11/2017 

Saat: 11.00 

 

ĠHALEYE KATILACAKLARDAN ĠSTENECEK BELGELER: 

Madde 3 - Ġhaleye katılacak gerçek veya tüzel kiĢilerden aĢağıdaki belgeler istenir: 

A) Gerçek kiĢiler için: 

a) Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli sureti  

b) Tebligat adresini gösterir ikametgâh belgesi ve elektronik posta adresi  

c) Ġhale ile ilgili yatan geçici teminata iliĢkin makbuz 

d) Belediyeye borcu olmadığına dair Selçuk Belediyesinden alınmıĢ belge, 

e) KDV dâhil 750,00 TL Ģartname bedelinin ödendiğine dair makbuz, 

B) Tüzel kiĢiler için: 

a) Tüzel kiĢinin ana sözleĢmesi veya tüzüğü, 

b) Ġhaleye katılmak için yetkilendirilen kiĢiye ait karar aslı ve fotokopisi 

c) Ġhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekâleten katılımlarda vekâletname aslı ve 

vekil imza sirküleri aslı 

d) Ġhale ile ilgili yatan geçici teminat makbuzu  

e) Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı 

f) Tüzel kiĢinin ortaklarının ve Ģirketi bağlayıcı iĢlemler yapma konusunda yetki verilen 

yöneticilerinin Adli Sicil Kayıt Belgesi, 

g) Belediyeye borcu olmadığına dair Selçuk Belediyesinden alınmıĢ belge, 

h) KDV dahil 750,00 TL olan Ģartname bedelinin ödendiğine dair makbuz. 

ı) Tüzel kiĢinin vergi numarası  

Ġhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale saatine kadar Selçuk Belediyesi 

Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri Ģarttır. 

Ġhale Ģartnamesi ile tapu kaydına ait bilgiler Selçuk Belediyesi Emlak ve Ġstimlak 

Müdürlüğünden temin edilebilir.  

Ġlan olunur. 9041/1-1 
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TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, DEMĠRYOLU BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ 31-32 

DEMĠRYOLU BAKIM MÜDÜRLÜKLERĠ MINTIKALARINDA KORUMALI  

HEMZEMĠN GEÇĠTLERĠN ĠġLETĠLMESĠ ĠÇĠN PERSONEL  

ÇALIġTIRILMASINA DAYALI HĠZMET  

ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/502461 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

BinbaĢı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 Alsancak-

Konak/ĠZMĠR. 

b) Telefon ve Faks Numarası : 02324643131 / 4108 - 02324647798 

c) Elektronik Posta Adresi  : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

d) Ġnternet Adresi : www.tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın  

     adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü, Demiryolu Bakım 

Müdürlüğü 31-32 Demiryolu Bakım Müdürlükleri 

Mıntıkalarında Korumalı Hemzemin Geçitlerin 

ĠĢletilmesi için Personel ÇalıĢtırılmasına dayalı Hizmet 

Alımı ĠĢi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLĠ ĠSTEKLĠLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığına 30.10.2017 Tarihi Pazartesi Günü Saat 10:00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV dahil) 500,00 TL 

bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 8888/1-1 

————— 

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, DEMĠRYOLU BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ 34-35 

DEMĠRYOLU BAKIM MÜDÜRLÜKLERĠ MINTIKALARINDA KORUMALI  

HEMZEMĠN GEÇĠTLERĠN ĠġLETĠLMESĠ ĠÇĠN PERSONEL  

ÇALIġTIRILMASINA DAYALI HĠZMET  

ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Ġhale Kayıt No : 2017/502495 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

BinbaĢı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 Alsancak-

Konak/ĠZMĠR. 

b) Telefon ve Faks Numarası : 02324643131 / 4108 - 02324647798 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

d) Ġnternet Adresi : www.tcdd.gov.tr 
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2 - Ġhale konusu malın  

     adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü, Demiryolu Bakım 

Müdürlüğü 34-35 Demiryolu Bakım Müdürlükleri 

Mıntıkalarında Korumalı Hemzemin Geçitlerin 

ĠĢletilmesi için Personel ÇalıĢtırılmasına dayalı Hizmet 

Alımı ĠĢi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLĠ ĠSTEKLĠLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığına 30.10.2017 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV dahil) 500,00 TL 

bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 8886/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Ġzmir Ġli, Buca Ġlçesi, 21N-3D pafta, 10199 ada, 3 parsel üzerindeki 1129124 YĠBF nolu 

inĢaatın denetimini üstlenen 160306-Merkez Ticaret Sicil No ile Ġzmir Ticaret Odasına kayıtlı 

1489 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Karakalem Yapı Denetim Ltd. ġti. tarafından, 

Ankara 12. Ġdare Mahkemesinin 2017/1088 esasına kayden Bakanlığımız ve Ġzmir Valiliği 

aleyhine açılmıĢ olan davada, 28.07.2017 tarihli ve E.2017/1088 sayılı karar ile ―dava konusu 

iĢlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına‖ hükmedildiğinden, 18.03.2017 

tarihli ve 30011 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Karakalem Yapı Denetim Ltd. ġti. ve kuruluĢ ortağı 

Esat Cem ÇELĠK (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58872) hakkında tesis 

edilmiĢ olan idari iĢlemlerin yürütülmesi 13.10.2017 tarihli ve 24627 sayılı Makam Olur’u ile 

durdurulmuĢtur. 

Ġlgililere duyurulur. 9074/1-1 

—— • —— 

Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Ġlan Tarihi : 19.10.2017 

Son BaĢvuru Tarihi : 02.11.2017 

Üniversitemizin ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi 

alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel Ģartlara haiz 

olmaları gerekmektedir.  

Yardımcı Doçent Kadroları Ġçin Gerekli Belgeler 

1 - BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiĢ, yayın listesi, 2 adet 

fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), resmi kurumlarca 

onaylanmıĢ diplomalar (Lisans, Yüksek lisans, Doktora, yurtdıĢından alınan diplomaların 
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Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması), çalıĢanların (daha önceden çalıĢıp 

ayrılmıĢ olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan  

4 adet dosya ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Notlar 

1 - Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları 

dikkate alınmayacaktır. 

2 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve saat daha sonra 

www.munzur.edu.tr adresinden duyurulacaktır. 

BaĢvuru Adresi ve iletiĢim 

Munzur Üniversitesi 

Aktuluk Mahallesi Üniversite YerleĢkesi Merkez/TUNCELĠ 

Tel: 0428 213 1794 
 

Birimi/Bölümü 

Anabilim 

Dalı/Program Unvan Adet Drc. Ġlan ġartı 

Edebiyat 

Fakültesi/Türk 

Dili ve Edebiyatı 

Bölümü 

Yeni Türk 

Dili 

Yardımcı 

Doçent 
1 3 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim 

Dalında doktora yapmıĢ olup Eski 

Anadolu Türkçesi ve ağız bilim 

konularını çalıĢmıĢ olmak. 

Edebiyat 

Fakültesi/Türk dili 

ve Edebiyatı 

Bölümü 

Yeni Türk 

Dili 

Yardımcı 

Doçent 
1 3 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim 

Dalında doktora yapmıĢ olup 

modern romanlarda anlatı bilimsel 

alanında çalıĢmıĢ olmak. 

Edebiyat 

Fakültesi/Tarih 

Bölümü 

Türkiye 

Cumhuriyeti 

Tarihi 

Yardımcı 

Doçent 
1 3 

Tarih Bölümü mezunu olup Türkiye 

Cumhuriyeti Tarihi Anabilim 

Dalında doktora yapmıĢ olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi/Endüstri 

Mühendisliği 

Bölümü 

Endüstri 

ĠliĢkileri 

Yardımcı 

Doçent 
1 3 

Endüstri Mühendisliği Anabilim 

Dalında doktora yapmıĢ olup tedarik 

zincirinde müĢteri davranıĢları 

konusunda çalıĢmıĢ olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi/ 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bölümü 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Kuramsal 

Temelleri 

Yardımcı 

Doçent 
1 3 

Bilgisayar Mühendisliği lisans 

mezunu olup akıllı Ģebekeler 

konusunda doktora yapmıĢ olmak. 

Tunceli Meslek 

Yüksekokulu/ 

Mimarlık ve ġehir 

Planlama Bölümü 

Harita ve 

Kadastro Pr. 

Yardımcı 

Doçent 
1 4 

Jeolojik haritalama ve bölgesel 

jeoloji konularında doktora yapmıĢ 

olmak. 

Edebiyat 

Fakültesi/Tarih 

Bölümü 

Yakınçağ 

Tarihi 

Yardımcı 

Doçent 
1 3 

Tarih Bölümü lisans mezunu olup 

yakınçağ tarihi alanında doktora 

yapmıĢ olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi/ĠnĢaat 

Mühendisliği 

Bölümü 

Hidrolik 
Yardımcı 

Doçent 
1 3 

Hidrolik alanında doktora yapmıĢ 

olup savaklar konusunda çalıĢmıĢ 

olmak. 

 8928/1-1 
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Elektrik Üretim A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/142801 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ETKB/Elektrik Üretim A.ġ. Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
AfĢin Elbistan B Termik Santrali 

ĠĢletme Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe KahramanmaraĢ/AfĢin 

Adresi 
Çoğulhan Mahallesi 

AfĢin/KahramanmaraĢ 
Tel-Faks 0344 524 26 75/0344 524 25 80 

Posta Kodu  E-Mail  

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Medel Mühendislik ve Elektronik 

Sanayi Ticaret A.ġ. 
Ali Niyazi SARIMADEN 

Adresi 

Ġkitelli Organize Sanayi Bölgesi 

Mah. Aykosan 2. Kısım 13/A Blok 

Sokak DıĢ Kapı No: 1 

BaĢakĢehir/Ġstanbul 

Ġkitelli Organize Sanayi Bölgesi 

Mah. Aykosan 2. Kısım 13/A Blok 

Sokak DıĢ Kapı No: 1 

BaĢakĢehir/Ġstanbul 

T.C. Kimlik No  39763222206 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No 
6130845453  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No 426391  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9068/1-1 
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Türk Patent ve Marka Kurumundan: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9069/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9079/1-1 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 19 Ekim 2017 – Sayı : 30215 

 

 9061/1-1 



19 Ekim 2017 – Sayı : 30215 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 

 



Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 19 Ekim 2017 – Sayı : 30215 

 



19 Ekim 2017 – Sayı : 30215 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 19 Ekim 2017 – Sayı : 30215 

 



19 Ekim 2017 – Sayı : 30215 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 19 Ekim 2017 – Sayı : 30215 

 



19 Ekim 2017 – Sayı : 30215 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 19 Ekim 2017 – Sayı : 30215 

 



19 Ekim 2017 – Sayı : 30215 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 19 Ekim 2017 – Sayı : 30215 

 



19 Ekim 2017 – Sayı : 30215 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 19 Ekim 2017 – Sayı : 30215

Sayfa

1

3

4

14

37

39
55

61

İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2017/10821 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci

Maddesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
2017/10867 İstanbul İli, Fatih İlçesi, Katip Muslahattin Mahallesi Sınırları

İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Sosyal ve Kültürel Tesisler
ile Yol ve Yaya Meydanı Yapımı Amacıyla İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında
Karar

YÖNETMELİKLER
–– Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Akademik/Kurumsal Arşiv

Yönetmeliği
— Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

NOT: 18/10/2017 tarihli ve 30214 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 1165 sayılı
TBMM Kararı yayımlanmıştır.

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


