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YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kişilerin bireysel emeklilik sistemine girme-

sine, emeklilik sözleşmesinin düzenlenmesinden sona ermesine kadar geçen süreçte emeklilik

sözleşmesine taraf olanların hak ve yükümlülüklerine ve bireysel emeklilik sisteminin işleyişine

ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik

Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birikim: Devlet katkısı ve buna ilişkin getiriler hariç, katılımcının bireysel emeklilik

hesabında bulunan toplam tutarı,

b) Devlet katkısı: 4632 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre Devlet tarafından ka-

tılımcının bireysel emeklilik hesabına ödenen tutarı,

c) Devlet katkısı hesabı: Münhasıran devlet katkısı ve getirilerinin izlendiği, katılımcı-

nın bireysel emeklilik hesabı kapsamındaki alt hesabı,

ç) Emeklilik gözetim merkezi: Müsteşarlıkça emeklilik gözetim merkezi olarak görev-

lendirilen tüzel kişiyi,

d) Emeklilik planı: Emeklilik sözleşmesinin uygulama biçimini belirleyen teknik esas-

ları,

e) Fon: Emeklilik yatırım fonunu,

f) Giriş bilgi formu: Bireysel emeklilik sisteminin işleyişine ilişkin önemli hususlar

hakkında katılımcıya veya sponsor kuruluşa bilgi vermek için hazırlanan ve içeriği Müsteşar-

lıkça belirlenen formu,

g) Kanun: 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu,

ğ) Katılımcı: Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel

emeklilik hesabı açılan fiil ehliyetine sahip gerçek kişiyi,

h) Katkı payı: Emeklilik sözleşmesine göre şirkete ödenen, giriş aidatı hariç, tasarrufa

yönelik tutarı,

ı) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
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i) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

j) Sponsor kuruluş: Bir işveren grup emeklilik sözleşmesine göre katılımcı adına katkı

payı ödeyen tüzel kişiyi,

k) Şirket: 4632 sayılı Kanuna göre kurulmuş emeklilik şirketini,

l) Teklif formu: Emeklilik planına, plan kapsamında sunulan fonlara, yapılan kesintilere,

katkı payı tutarına, emeklilik sözleşmesinin taraflarına ve katılımcının yatırım tercihlerine iliş-

kin hususlar ile benzeri bilgileri içeren formu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Emeklilik Sözleşmesi ve Bireysel Emeklilik Sistemine Giriş

Emeklilik sözleşmesi ve tarafları

MADDE 4 – (1) Emeklilik sözleşmesi, şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açıl-

ması, hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma yön-

lendirilmesi ve hesapta biriken paraların hak sahiplerine ödenmesine ilişkin esas ve usuller ile

tarafların bu kapsamdaki diğer hak ve yükümlülüklerini düzenleyen sözleşmedir. Emeklilik

sözleşmesi bireysel veya grup emeklilik sözleşmesi olarak yapılabilir. Grup emeklilik sözleş-

mesi, gruba bağlı bireysel veya işveren grup emeklilik sözleşmesi olarak düzenlenir.

(2) Bireysel emeklilik sözleşmesi, bireysel emeklilik planına bağlı olarak düzenlenen

ve şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesidir.

(3) Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi, bir grup emeklilik planına bağlı olarak

düzenlenen ve şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesidir.

(4) İşveren grup emeklilik sözleşmesi, bir istihdam ilişkisine dayalı olarak veya katı-

lımcı lehine bir sponsor kuruluş ile şirket arasında imzalanan ve katılımcı adına sponsor kuruluş

tarafından katkı payı ödenen emeklilik sözleşmesidir.

Bilgilendirme, teklif ve sözleşmenin düzenlenmesi

MADDE 5 – (1) Şirket, bireysel emeklilik sistemine girmek isteyenlere, sisteme girme

kararını etkileyebilecek hususlar hakkında bilgi verir; dürüstlük ilkeleri çerçevesinde, emeklilik

sözleşmesinin müzakeresi ve düzenlenmesi sırasında katılımcıya veya varsa sponsor kuruluşa

sistemin işleyişine ilişkin teknik konularda yardımcı olur, tarafların hak ve yükümlülüklerine

ilişkin gerekli her türlü bilgiyi sağlar, yanıltıcı her türlü hâl ve davranıştan kaçınır.

(2) Şirket, kişinin emekliliğe yönelik beklentilerine, gelir düzeyine ve yaşına uygun bir

emeklilik planı teklifi sunar. Fon dağılımı kişinin tercihine göre belirlenir. Herhangi bir tercihte

bulunmayan kişilerin birikimleri, portföy sınırlamaları Kurulun görüşü alınarak Müsteşarlıkça

belirlenen standart fonlarda yatırıma yönlendirilir.

(3) Katılımcı, giriş bilgi formunu ve teklif formunu usulüne uygun olarak doldurup im-

zalar. İmzalı formların birer örneği derhal katılımcıya verilir. Şirket, teklif formunu ve giriş

bilgi formunu katılımcı bazında muhafaza eder.
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(4) İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, giriş bilgi formu ve teklif formu sponsor ku-

ruluş tarafından doldurulup imzalanır; sponsor kuruluşça tüm katılımcılar için ortak bir fon

veya fon dağılımı belirlenebilir.

(5) Şirket, mesafeli satış yoluyla düzenlediği sözleşmeler dahil tüm emeklilik sözleş-

meleriyle ilgili olarak mevzuatta belirtilen bilgilendirmenin usulüne uygun olarak yapıldığını

ispatla yükümlüdür.

(6) Emeklilik sözleşmesinin akdedilmesine aracılık edecek kişilerin, geçerli bir bireysel

emeklilik aracılığı lisansının bulunması zorunludur.

Mesafeli satış yoluyla sözleşme düzenlenmesi

MADDE 6 – (1) İşveren grup emeklilik sözleşmesi hariç, emeklilik sözleşmesi, karşı

karşıya gelinmeksizin şirketin İnternet sitesi veya çağrı merkezi yahut şirketçe yetkilendirilen

çağrı merkezi aracılığıyla düzenlenebilir.

(2) Mesafeli satışta şirket, kişiyi 5 inci madde hükümlerine uygun şekilde bilgilendirir

ve uygun bir emeklilik planı teklifi sunar. Katılımcı, emeklilik sözleşmesine, emeklilik planına

ve sisteme ilişkin gerekli bilgilerin kendisine verildiğini teyit ederek teklifi çağrı merkezi veya

elektronik imza aracılığıyla onaylar ve bu şekilde emeklilik sözleşmesi akdedilmiş olur. Onay

işlemi gerçekleşmemiş tekliflere dayanılarak düzenlenen sözleşmeler yürürlüğe girmez ve şir-

ketçe bunlar için hiçbir tahsilat yapılamaz. Şirket, onay işlemini müteakip beş iş günü içinde

giriş bilgi formunu ve teklif formunu katılımcının tercihi doğrultusunda tanımlı elektronik

posta adresine veya faksına yahut posta adresine gönderir.

(3) Müsteşarlıkça uygun görülmeyen emeklilik planları ve fonlar mesafeli satışa konu

edilemez.

Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve cayma hakkı

MADDE 7 – (1) Emeklilik sözleşmesi, şirket tarafından reddedilmediği takdirde, varsa

blokaj süresinin tamamlanmasını müteakip, katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket he-

saplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer. Teklifin şirket tarafından reddedilmesi

halinde, verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve varsa yapılan tüm ödemeler hiçbir kesinti

yapılmadan beş iş günü içinde ödeyene iade edilir.

(2) Katılımcı, teklif formunun imzalanmasını veya teklifin onaylanmasını müteakip alt-

mış gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma halinde durum, katılımcı tarafından şirketin

çağrı merkezine veya faksla yahut postayla şirkete bildirilir. Cayma bildiriminin şirkete ulaş-

masını müteakip verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve yapılan tüm ödemeler, fon toplam

gider kesintisi haricinde hiçbir kesinti yapılmadan, varsa yatırım gelirleriyle birlikte on iş günü

içinde ödeyene iade edilir.

(3) Katılımcının sisteme giriş tarihi, yürürlükte bulunan sözleşmeleri arasında, sisteme

giriş tarihi açısından en eski tarihli sözleşme dikkate alınarak belirlenir. İşveren grup emeklilik

sözleşmesinde, gruba sonradan dahil olan ve başka bir emeklilik sözleşmesi bulunmayan ka-

tılımcının sisteme giriş tarihi, ilgili grup emeklilik planına göre katılımcı ad ve hesabına katkı

payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihtir.
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(4) Şirket, emeklilik sözleşmesini, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on

iş günü içinde katılımcının veya varsa sponsor kuruluşun tercihi doğrultusunda elektronik or-

tamda veya matbu halde katılımcıya yahut varsa sponsor kuruluşa gönderir. İşveren grup emek-

lilik sözleşmesinde şirket, işveren grup emeklilik sertifikasını, sertifikanın yürürlüğe girdiği

tarihten itibaren on iş günü içinde sponsor kuruluşun tercihi doğrultusunda elektronik ortamda

veya matbu halde katılımcıya gönderir. İşveren grup emeklilik sertifikası, grup emeklilik pla-

nının genel esasları ile sistemin işleyişine ilişkin temel bilgileri içerir. Şirket, emeklilik sözleş-

mesinin ve işveren grup emeklilik sertifikasının belirtilen süre içinde ve usulüne uygun olarak

gönderildiğini ispatla yükümlüdür.

Emeklilik planı

MADDE 8 – (1) Emeklilik planı, plan kapsamında katılımcıya sunulan fonlara, giriş

aidatına, yönetim gider kesintilerine ve fon toplam gider kesintilerine dair bilgileri, bunlara

ilişkin hesaplamaları ve emeklilik sözleşmesinin uygulanmasına dair diğer teknik esasları içerir.

Emeklilik planı, bireysel emeklilik planı veya grup emeklilik planı olarak düzenlenebilir.

(2) Müsteşarlık, emeklilik planında mevzuata aykırı bulunan veya katılımcının ve varsa

sponsor kuruluşun hak ve menfaatlerinin korunması açısından uygulanmasında sakınca görülen

hususların değiştirilmesini isteyebilir; emeklilik planına ek olarak, harcama ve kârlılık analizleri

ile benzeri diğer bilgilerin Müsteşarlığa gönderilmesini talep edebilir.

(3) Emeklilik planları emeklilik gözetim merkezi nezdinde işletilen elektronik plan ta-

nımlama (e-plan) sisteminde kayıt altına alınır.

Katkı payının yatırıma yönlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Katkı payı, şirket hesaplarına nakden intikalini takip eden en geç ikinci

iş gününde katılımcı veya varsa sponsor kuruluş tarafından belirlenen fonlar için gerekli tali-

matlar verilerek yatırıma yönlendirilir.

(2) Şirket hesaplarına intikal etmekle birlikte, kime ait olduğu tespit edilemeyen öde-

meler, intikal tarihini müteakip iki iş günü içinde kaynağına iade edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Emeklilik Sözleşmesi Taraflarının Hakları ve Yükümlülükleri

Fon dağılımı değişikliği

MADDE 10 – (1) Bireysel emeklilik hesabındaki birikimin ve ödenen katkı paylarının

fonlar arasındaki dağılım oranları veya tutarları, bir yılda azami altı kez değiştirilebilir. Bu

yöndeki değişiklik talebi, şirkete yazılı olarak veya şirketin çağrı merkezinden yahut şirketin

internet sitesinde katılımcı adına oluşturulan güvenli sayfadan yapılır. Şirket değişiklik talebini,

talebin ulaştığı tarihi müteakip iki iş günü içinde gerekli talimatları vermek suretiyle gerçek-

leştirir.

(2) Şirket, fon dağılımı değişikliği işleminde, alışı yapılacak fonların alım talimatı ta-

rihlerini, satışı yapılacak fonların nakde dönüştürülme sürelerini dikkate alarak belirler. Şirket,

katkı paylarının fonlar arasında paylaştırılması sırasında ortaya çıkan artık değeri en aza indir-

mek üzere gerekli tedbirleri alır.
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Emeklilik planı değişikliği

MADDE 11 – (1) Emeklilik planı bir yılda azami dört kez değiştirilebilir. Bu yöndeki

değişiklik talebi, şirkete yazılı olarak veya şirketin çağrı merkezinden yahut şirketin internet

sitesinde katılımcı adına oluşturulan güvenli sayfadan yapılır. Şirketin uygun görmesi halinde

yeni emeklilik planına, plan değişiklik talebinin şirkete ulaşmasını müteakip on iş günü içinde

geçiş yapılır ve tadil edilen emeklilik sözleşmesi on iş günü içinde katılımcıya veya varsa spon-

sor kuruluşa, tercihleri doğrultusunda elektronik ortamda veya matbu halde gönderilir. İşveren

grup emeklilik sözleşmesinde ise gruba dahil olan katılımcılara tadil edilen işveren grup emek-

lilik sertifikası gönderilir.

Birikimin aktarımı

MADDE 12 – (1) Bir şirketle, başka şirketten aktarımla düzenlenenler hariç, akdedilmiş

bir emeklilik sözleşmesi kapsamındaki birikimin başka bir şirkete aktarılabilmesi için sözleş-

menin, yürürlük tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle şirkette kalması gerekir. Başka şirketten

aktarımla düzenlenmiş sözleşmenin tekrar aktarıma konu olabilmesi için ise ilgili şirkette en

az bir yıl kalması gerekir. Aktarım, birikimin ve devlet katkısı hesabına ilişkin tutarın tamamını

kapsayacak şekilde yapılır. 19 uncu maddeye göre yapılan transfer yoluyla aktarımlarda bu

fıkra hükmü uygulanmaz.

(2) Aktarım talebi, 13 üncü madde hükümlerine göre katılımcı veya sponsor kuruluş

tarafından yapılır.

(3) Şirket, aktarım amacıyla kendisine başvuruda bulunan katılımcının veya sponsor

kuruluşun tanımlı elektronik posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine beş iş

günü içinde hesap özetini, aktarım bilgi formunu ve aktarım talep formunu gönderir. Şirket,

isteyen katılımcının veya sponsor kuruluşun hesap özetini, aktarım bilgi formunu ve aktarım

talep formunu, şirketin internet sitesinde kendi adına oluşturulan güvenli sayfadan alabilmesi

için gerekli düzenlemeyi yapar. Katılımcı veya sponsor kuruluş, hesap özetiyle birlikte aktarım

yapılacak şirkete başvurur. Aktarım yapılacak şirket, talebi uygun bulması halinde bir plan

önerir ve planda öngörülen kesintilere ilişkin bilgi verir. Katılımcı veya sponsor kuruluş, ilgili

planı tercih etmesi durumunda, aktarım işlemi için düzenlenmiş teklif formunu doldurarak im-

zalar.

(4) Katılımcı veya sponsor kuruluş imzaladığı aktarım talep formunu faks veya posta

ile aktarım yapacak şirkete gönderir. Katılımcının hesabına henüz intikal etmemiş devlet katkısı

bulunması halinde, bu tutarlara ilişkin olarak bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı hak-

kındaki mevzuat hükümleri uygulanır. Aktarım talep formunun şirkete ulaştığı tarihten itibaren

on iş günü içinde birikim, devlet katkısı hesabına ilişkin tutarlarla birlikte aktarım yapılacak

şirkete aktarılır. Katılımcının bireysel emeklilik hesabına ilişkin bilgi ve belgeler eş zamanlı

olarak elektronik ortamda aktarım yapılacak şirkete gönderilir. Katılımcıya ait gerekli bilgilerin

eksiksiz olarak ve uygun şekilde aktarılmasından aktarım yapacak şirket sorumludur. Şirket,

satışı yapılacak fonların nakde dönüştürülme sürelerini dikkate alarak aktarım işlemini süresi

içinde tamamlamak üzere gerekli tedbirleri alır.
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(5) Aktarım yapılan şirketteki emeklilik sözleşmesi, birikimin aktarıldığı tarihte yürür-

lüğe girer ve yürürlüğü müteakip on iş günü içinde yeni emeklilik sözleşmesi katılımcının veya

varsa sponsor kuruluşun tercihi doğrultusunda tanımlı elektronik posta adresine, faksına veya

posta adresine gönderilir. Yeni emeklilik sözleşmesi için giriş aidatı alınmaz. Katılımcının bi-

reysel emeklilik sistemine giriş tarihinden kaynaklanan süreye ilişkin hakları ile varsa hak ka-

zanma sürelerine ilişkin hakları aktarım yapılan şirkette aynen korunur.

(6) Şirket, aktarım talep formunun kendisine ulaşmasını müteakip iki iş günü içinde

hesap özetinin bir örneğini elektronik veri olarak emeklilik gözetim merkezine gönderir. Ka-

tılımcıların aktarım sürecinde doğru bilgilendirildiğini ve katılımcıların bilinçli tercih yaptığını

teyit etmek amacıyla emeklilik gözetim merkezi tarafından kontrol aramaları yapılabilir. Bu

aramaların sonuçları emeklilik gözetim merkezi tarafından Müsteşarlığa raporlanır.

Hakların kullanımı

MADDE 13 – (1) Bireysel emeklilik sözleşmesinde ve gruba bağlı bireysel emeklilik

sözleşmesinde, sözleşmeden doğan haklar kural olarak katılımcı tarafından kullanılır. Bu söz-

leşmelerde, sistemden ayrılma ve emeklilik hakkı hariç diğer hakların katılımcı ad ve hesabına

katkı payı ödeyen kişiler tarafından kullanılması kararlaştırılabilir.

(2) İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, fon dağılımı değişikliği, emeklilik planı de-

ğişikliği ve birikimin aktarımı hakları, 18 inci maddeye göre belirlenen hak kazanma süresi

sonuna kadar kural olarak sponsor kuruluş tarafından kullanılır. Emeklilik sözleşmesinde be-

lirtilmesi koşuluyla, sponsor kuruluş, fon dağılımı değişikliği hakkının kullanımını katılımcıya

devredebilir. Katılımcının kabul etmesi durumunda, bu fıkrada belirtilen haklar, hak kazanma

süresi tamamlandıktan sonra da sponsor kuruluş tarafından kullanılabilir.

Katkı payının değiştirilmesi ve ödemeye ara verme

MADDE 14 – (1) Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı tutarı ve ödeme dönemi

değiştirilebilir.

(2) Emeklilik sözleşmesine göre ödenmesi öngörülen katkı paylarının vadesinde öden-

mesi esastır. Ancak, emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödenmesine ara verilebilir.

Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba her-

hangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir.

Bu hüküm, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonraki dönemlere ait katkı payları için uy-

gulanır.

Sistemden ayrılma

MADDE 15 – (1) Emeklilik sözleşmesini emekliliğe hak kazanmadan sona erdirmesi

halinde katılımcı, sona erdirilen sözleşme bakımından bireysel emeklilik sistemine giriş tari-

hinden kaynaklanan süreye ilişkin haklarını kaybeder.

(2) Şirket, ayrılma amacı ile yapılan başvurunun kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş

iş günü içinde, ayrılma bilgi ve talep formu ile hesap özetini katılımcının tanımlı elektronik

posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine gönderir. Şirket, isteyen katılımcının
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ayrılma bilgi ve talep formu ile hesap özetini şirketin internet sitesinde kendi adına oluşturulan

güvenli sayfadan alabilmesi için gerekli düzenlemeyi yapar. Katılımcının, ayrılma talep for-

munu imzalayarak faks veya posta ile şirkete göndermesi halinde, bireysel emeklilik hesabın-

daki birikim ve devlet katkısı hesabındaki varsa hak kazanılan tutarlar, formun şirkete ulaştığı

tarihten itibaren yirmi iş günü içinde katılımcının belirttiği hesaba ödenir.

(3) Katılımcının maluliyet hali nedeniyle sistemden ayrılma talebinde bulunabilmesi

için sosyal güvenlik mevzuatına göre maluliyet gelirine hak kazandığına dair belgeyi veya sos-

yal güvenlik mevzuatında belirlenen koşullara göre maluliyet halinin oluştuğunu gösteren, res-

mi sağlık kuruluşlarından alınmış bir belgeyi şirkete vermesi gerekir. Maluliyet halinin her du-

rumda emeklilik sözleşmesi yürürlüğe girdikten sonra oluşmuş olması şarttır.

(4) Katılımcının vefat etmesi halinde birikimleri ve varsa hak kazanılan devlet katkısı

ve getirileri, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri saklı kalmak

kaydıyla varsa emeklilik sözleşmesinde belirtilen lehdarlara veya kanunî mirasçılarına ödenir.

(5) Bu madde kapsamında yapılacak işlemlerde, katılımcının devlet katkısı hesabındaki

hak kazanılmayan tutarlara ve varsa katılımcının hesabına henüz intikal etmemiş devlet katkı-

sına ilişkin olarak bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı hakkındaki mevzuat hükümleri

uygulanır.

Emekliliğe hak kazanma ve birikimin ödenmesi

MADDE 16 – (1) Katılımcı, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren en

az on yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır.

(2) Emekliliğe hak kazanan ve bireysel emeklilik hesabındaki birikimini almak isteyen

katılımcı, toplu para, programlı geri ödeme ya da yıllık gelir sigortası seçeneklerinden birini

seçebilir veya hesabındaki tutarı belirtilen seçenekler arasında paylaştırabilir. Şirket, katılım-

cının faks veya posta aracılığıyla şirkete ilettiği yazılı tercihi doğrultusunda işlem yapar.

(3) Şirket, emekliliğe hak kazanan ve birikimini almak için başvuran katılımcıyı emek-

lilik seçenekleri hakkında bilgilendirir ve emeklilik bilgi formunu ve hesap özetini, katılımcının

tanımlı elektronik posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine beş iş günü içinde

gönderir. Emeklilik bilgi formu, sistemde kalma ve emekli olma seçeneklerine ilişkin bilgiler

ile örnek mali projeksiyonları içerir; formda katılımcının sistemden emeklilik hakkını kulla-

nabilmesi için tüm sözleşmelerine ilişkin hesaplarını birleştirmesi gerektiği belirtilir.

(4) Şirket, emeklilik seçenekleri konusunda bilgilendirdiği katılımcının, birikiminin ve

devlet katkısı hesabındaki tutarların tamamının kendisine ödenmesini talep etmesi halinde, bu

talebi, talebin şirkete ulaşmasından itibaren on iş günü içinde yerine getirir. Katılımcının he-

sabına henüz intikal etmemiş devlet katkısı bulunması halinde, bu tutarlara ilişkin olarak bi-

reysel emeklilik sisteminde devlet katkısı hakkındaki mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Birikimini ve devlet katkısı hesabındaki tutarları programlı geri ödeme yoluyla al-

mak isteyen katılımcı, hazırlanacak bir program çerçevesinde hesabından kendisine aylık, üç

aylık, altı aylık veya yıllık dönemlerde düzenli ödeme yapılmasını talep edebilir. Bu şekilde
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belirlenen ödeme dönemleri veya ödeme tutarları yılda en fazla iki kez değiştirilebilir. Katı-

lımcının hesabında kalan tutarın tamamını istediği anda alma hakkı saklıdır. Birikimini bu şe-

kilde almaya başlayan katılımcı, ilgili bireysel emeklilik hesabına katkı payı ödeyemez. Ancak

katılımcı, hesabında kalan tutar için fon dağılımını değiştirebilir ve başka bir şirkete aktarım

hakkını kullanabilir.

(6) Katılımcının aynı veya farklı şirkette birden fazla emeklilik sözleşmesi bulunması

halinde, katılımcının sisteme giriş tarihi, yürürlükte bulunan sözleşmeleri arasından sisteme

giriş tarihi açısından en eski tarihli sözleşme dikkate alınarak belirlenir. Bu durumda katılım-

cının tüm sözleşmelerinden emekliliğe hak kazanması için en az birinden bu hakkı kazanması

ve hesaplarını birleştirmesi gerekir.

(7) Birden fazla emeklilik sözleşmesi bulunan katılımcı, emeklilik hakkını elde ettiği

tarih itibarıyla yürürlükte bulunan sözleşmelerinin bulunduğu şirketlerden birine talepte bulu-

narak ve diğer sözleşmelerine ilişkin hesaplarını talepte bulunduğu şirketteki sözleşmesine iliş-

kin hesapları ile birleştirmek suretiyle emeklilik hakkını kullanır. Bu şekilde yapılan hesap bir-

leştirme işlemlerinde 12 nci maddede belirtilen şirkette kalma süresine ilişkin kısıtlamalar uy-

gulanmaz. Başvurunun yapıldığı şirket, katılımcının hesap birleştirme işlemlerini, katılımcının

diğer şirketlerdeki hesaplarına ilişkin olarak emeklilik gözetim merkezinden alacağı bilgiye

göre yürütür.

(8) Emeklilik hakkını kullanan katılımcının, başka bir şirketten aktarımla düzenlenenler

hariç, yeni bir emeklilik sözleşmesi akdetmesi durumunda, bu sözleşmeden emeklilik hakkını

kullanabilmesi için yeni sözleşmenin en az on yıl sistemde bulunması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Grup Emeklilik

Katkı paylarının takip edileceği hesaplar

MADDE 17 – (1) Sponsor kuruluş tarafından bir işveren grup emeklilik sözleşmesine

dayanarak çalışanlarının ad ve hesabına ödenen katkı payları ile bunların getirileri, işveren

grup emeklilik sözleşmesine bağlı olarak açılan katılımcılara ait bireysel emeklilik hesaplarında

takip edilir. Dernek, vakıf, sandık veya tüzel kişiliği haiz bir meslek kuruluşu tarafından üyeleri

hesabına ödenen katkı payları da işveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamında değerlendirilir.

Katılımcının ödediği katkı payları ile bunların getirileri, gruba bağlı bireysel emeklilik sözleş-

mesine göre açılan bireysel emeklilik hesabında takip edilir.

(2) İşveren sıfatıyla yalnızca işveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamında katkı payı

ödemesi yapılabilir.

(3) Sponsor kuruluşu olmayan bir grup emeklilik planına dahil olan katılımcı tarafından

ödenen katkı payları ile bunların getirileri, gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine göre

açılan bireysel emeklilik hesabında takip edilir.
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Hak kazanma süresi ve hak kazanılan birikim

MADDE 18 – (1) Hak kazanma süresi, sponsor kuruluş tarafından ödenen katkı payları

ile bunların getirilerinin tamamına veya bir kısmına katılımcı tarafından hak kazanılması için

işveren grup emeklilik sözleşmesinde belirlenen süredir. Bu süre bir yıldan az yedi yıldan fazla

olamaz.

(2) İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, yıllara göre uygulanacak hak kazanma oran-

ları ek-1’deki tabloya uygun olarak belirlenir.

(3) Sponsor kuruluş tarafından bu kuruluştaki işine haklı nedenle fesih haricinde son

verilmesi veya katılımcının 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre haklı nedenle

işinden ayrılması veya maluliyet gibi zorunlu nedenlerle işinden ayrılması yahut sponsor ku-

ruluşun aktarım durumu hariç işveren grup emeklilik sözleşmesini feshetmesi veya iflas yahut

konkordato ilan etmesi halinde katılımcı, sponsor kuruluş tarafından kendi ad ve hesabına öde-

nen katkı payları ile bunların getirilerinin tümüne, hak kazanma süresinin tamamlanmasını

beklemeksizin hak kazanır. Katılımcının vefatı halinde bu şekildeki birikim, hak kazanma sü-

resinin tamamlanmasını beklemeksizin 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu

hükümleri saklı kalmak kaydıyla varsa emeklilik sözleşmesinde belirtilen lehdarlara veya ka-

nunî mirasçılarına ödenir.

Hak kazanılan birikimin transfer yoluyla aktarılması ve ödenmesi

MADDE 19 – (1) Emeklilik sözleşmesinde belirtilen hak kazanma süresi tamamlan-

dıktan sonra, işveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamında sponsor kuruluş tarafından katı-

lımcı adına katkı payı ödemesi yapılmaya devam edildiği süre zarfında, hesabında bulunan bi-

rikim katılımcının bu sözleşmeye bağlı hesabında kalır.

(2) Hak kazanma süresi tamamlandıktan sonra, sponsor kuruluş tarafından katılımcı

adına katkı payı ödenmesine son verilmesi halinde bu birikim katılımcının hesabında kalmaya

devam eder veya yazılı talebi doğrultusunda katılımcının aynı veya başka bir şirkette yürürlükte

olan veya yeni düzenlenen bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine transfer

yoluyla aktarılabilir. Transfer yoluyla aktarım işlemlerinde, birikimle birlikte sistemde geçirilen

süre bilgisi de ilgili şirkete iletilir. Katılımcının sistemden ayrılmak istemesi halinde bu şekil-

deki birikim kendisine ödenir.

(3) Katılımcının hak kazanma süresi tamamlanmadan sponsor kuruluştaki işinden ay-

rılması durumunda, sponsor kuruluş tarafından katılımcı ad ve hesabına ödenen katkı payları

ve bunların getirilerinden 18 inci maddeye göre katılımcının hak ettiği tutar, katılımcının aynı

veya başka bir emeklilik şirketinde mevcut bulunan veya yeni düzenlenen bireysel veya gruba

bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine transfer yoluyla aktarılabilir yahut doğrudan katılımcıya

ödenir. Katılımcı istediği takdirde, ilgili grup emeklilik planı çerçevesinde katkı payı ödediği

gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesini devam ettirebilir.

(4) 18 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sebepler haricinde herhangi bir se-

beple işten ayrılma veya grup emeklilik planından çıkarılma durumunda, katılımcı tarafından

hak kazanılmayan tutarlar, sponsor kuruluşa ödenir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Kesintiler

Giriş aidatı

MADDE 20 – (1) Katılımcının, bireysel emeklilik sistemine ilk defa katılması sırasında

veya farklı bir şirkette ilk defa emeklilik sözleşmesi akdetmesi halinde, katılımcıdan veya spon-

sor kuruluştan, teklifin imzalandığı veya mesafeli satışta teklifin onaylandığı tarihte geçerli

aylık brüt asgari ücret tutarı dikkate alınarak bu maddede belirtilen esaslar dahilinde giriş aidatı

alınabilir.

(2) Giriş aidatı peşin ya da aktarım veya sistemden çıkış tarihine ertelenmiş olarak tahsil

edilebilir. Giriş aidatının peşin olarak alınan kısmı, teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte

geçerli aylık brüt asgari ücretin yüzde onunu aşamaz. Peşin ve ertelenmiş olarak alınan giriş

aidatlarının toplamı teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari üc-

retin;

a) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde şirketten ayrılanlar için yüzde

yetmiş beşini,

b) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yılını dolduran sözleşmelerden altı yıl-

dan önce şirketten ayrılanlar için yüzde ellisini,

c) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren altı yılını dolduran sözleşmelerden on yıl-

dan önce şirketten ayrılanlar için yüzde yirmi beşini

aşamaz.

(3) Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren onuncu yılını dolduranlardan,

ölüm veya maluliyet nedeniyle yahut emeklilik hakkını kullanarak ayrılanlardan ertelenmiş

şekildeki giriş aidatı tahsil edilemez.

(4) Giriş aidatı, katkı paylarından ayrı olarak takip ve tahsil edilir. Ancak katılımcının

sistemden ayrılması veya başka bir şirkete aktarım talebinde bulunması durumunda şirket,

varsa ertelenmiş giriş aidatını katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikiminden indi-

rebilir.

(5) Katılımcının aynı şirkette birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi veya gruba

bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, bu sözleşmelerden sadece ilki için giriş

aidatı alınabilir.

(6) Katılımcının, teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihten sonra cayma hakkını

kullanarak sözleşmeyi sonlandırması halinde varsa tahsil edilmiş giriş aidatı iade edilir.

Yönetim gider kesintisi

MADDE 21 – (1) Bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları üzerinden azami

yüzde iki oranında yönetim gider kesintisi alınabilir. Ayrıca, 14 üncü maddeye göre ödemeye

ara verilmesi halinde ara verme süresi boyunca katılımcının birikiminden, ara verilen her tam

ay için iki Türk Lirasını aşmayacak şekilde ek yönetim gideri kesintisi alınabilir.
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(2) 14 üncü madde kapsamında bir yıldan fazla ödemeye ara verme durumunda, bireysel

emeklilik hesabına ilişkin olarak emeklilik gözetim merkezine şirket tarafından ödenen sabit

giderler, emeklilik planında belirtilmek kaydıyla katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki

birikiminden indirilebilir.

(3) Bu maddeye göre birikimden alınacak kesintilerin hesaptaki birikimin sıfır Türk Li-

rasının altına düşmesine yol açacağı durumlarda, bu kesintinin, birikimin bu tutarın altına düş-

mesine yol açacak kısmı tahsil edilmez.

Fon toplam gider kesintisi ve performans kesintisi

MADDE 22 – (1) Fona ilişkin giderlerin karşılanması için fondan gider kesintisi yapı-

labilir. Bu kapsamda yapılacak toplam kesinti, fon işletim giderine ilişkin kesinti dahil, ek-2’de

fon grubu bazında belirtilen azami oranları aşmayacak şekilde fon içtüzüğünde belirlenir. Fon

içtüzüğünde belirlenen günlük kesinti oranına karşılık gelen yıllık oranın aşılıp aşılmadığı

şirket tarafından her takvim yılı sonunda kontrol edilir. Bu kontrol, fon içtüzüğünde yer alan

yıllık kesinti oranı ve o yıl için hesaplanan günlük ortalama fon net varlık değerine göre yapılır.

Şirket tarafından her dönem sonunda yapılan kontrolde fon içtüzüğünde belirlenen oranların

aşıldığının tespiti halinde, aşan tutar ilgili dönemi takip eden beş iş günü içinde şirketçe fona

iade edilir.

(2) Ek-2’deki tabloya göre II. ve III. grupta bulunan fon türleri için, karşılaştırma ölçü-

tünün üzerindeki getiri üzerinden performans kesintisi yapılabilir. Bu kesintiyi uygulamak is-

teyen şirketlerin, gerekli operasyon alt yapısını kurmuş olmaları gerekir. Bu kesintinin uygu-

lanmasına ilişkin esas ve usuller Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak Kurulca belirlenir.

(3) Emeklilik sözleşmesine, performans kesintisi ve fon toplam gider kesintisi azami

oranlarında değişen koşullara göre Müsteşarlıkça yapılabilecek değişikliğin, değişiklik oranını

aşmamak üzere sözleşmede belirtilen kesinti oranlarına yansıtılabileceğine ilişkin hüküm ko-

nulabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hükümler

Katılımcıya verilecek bilgi, belge ve formlar

MADDE 23 – (1) Giriş aidatı, yönetim gider kesintileri, fon toplam gider kesintileri

ve bunların uygulanma şekli teklif formunda ve emeklilik sözleşmesinde açıkça belirtilir.

(2) Şirket, emekliliğe hak kazanılmadan asgari iki yıl önce, birikiminin mali piyasalar-

daki risklerden daha az etkilenmesini sağlamak amacıyla katılımcının düşük risk düzeyine

sahip fonlara geçişini sağlamak üzere katılımcıya öneride bulunur. Öneri katılımcının tanımlı

elektronik posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine gönderilir.

(3) Sponsor kuruluşun ödemesi gereken bir katkı payını ödeme tarihinden itibaren otuz

gün içinde ödememesi halinde, bu durum şirket tarafından, katılımcının tanımlı elektronik

posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine beş iş günü içinde bildirilir.
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(4) Şirket her hesap dönemini müteakip on iş günü içinde hesap bildirim cetveli ile bir-

likte emeklilik planında yer alan parametrelerdeki ve mevzuattaki önemli değişikliklere ilişkin

bilgi notunu katılımcının tanımlı elektronik posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta

adresine gönderir.

(5) Katılımcıların fon tercihlerini bilinçli bir şekilde yapabilmesini teminen şirket, tak-

vim yılının her üç aylık döneminde elektronik postayla ve kendi İnternet sitesi aracılığıyla ka-

tılımcılara bilgilendirme yapar. Bu bilgilendirmede asgari olarak; yatırım araçlarına ilişkin ge-

nel bilgilere, finansal piyasalardaki güncel gelişmelere, sunulan fonlara ilişkin yatırım ve per-

formans bilgilerine, katılımcıların maruz kalabileceği yatırım riskine ve diğer finansal risklere

ilişkin konulara yer verilir.

(6) Müsteşarlık, bu Yönetmelikte belirtilen bilgi, belge ve formların şekil ve içeriğini,

gönderilme süreleri ile şeklini ve hesaplama dönemlerini değiştirmeye, gerekli gördüğü hallerde

bunlara ek olarak yeni bilgi, belge ve formlar istemeye yetkilidir.

Sözleşmelerin numaralandırılması

MADDE 24 – (1) Katılımcı, bireysel emeklilik sisteminde Müsteşarlıkça belirlenen

esaslar dahilinde tanımlanır. Her bir emeklilik sözleşmesi, Müsteşarlığın belirlediği esaslara

göre verilmiş olan numarayı alır. Bu numara sözleşme yürürlükte kaldığı sürece sabit kalır ve

aktarım olması durumunda önceki sözleşme numarası olarak aktarım yapılan şirket tarafından

saklanır.

Kayıtların saklanması

MADDE 25 – (1) Katılımcının, fon dağılımı değişikliği, emeklilik planı değişikliği,

birikimin aktarımı, yatırım tercihinin yönlendirilmesi ve benzeri işlemler ile ilgili olarak şirketin

çağrı merkezini veya İnternet sitesini kullanarak yaptığı tüm işlemler dahil olmak üzere verdiği

talimatlar şirket tarafından en az beş yıl süreyle saklanır.

Fon paylarına ilişkin tedbirler

MADDE 26 – (1) Katılımcının sistemde bulunduğu ay sayısı ile haciz, rehin veya iflas

tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarının üzerindeki

tutar nafaka borcu alacaklılarının hakkı saklı kalmak kaydıyla haczedilebilir, rehnedilebilir ve

iflas masasına dahil edilebilir. Emekliliğe hak kazanan katılımcının bireysel emeklilik hesa-

bındaki birikimi ile yaptırdığı yıllık gelir sigortası çerçevesinde kendisine maaş bağlanması

veya programlı geri ödeme çerçevesinde düzenli ödeme yapılması halinde, bu şekildeki öde-

melerin aylık ödemeye isabet eden miktarının aylık brüt asgari ücret tutarının üzerinde kalan

kısmı nafaka borcu alacaklılarının hakkı saklı kalmak kaydıyla haczedilebilir, rehnedilebilir,

iflas masasına dahil edilebilir.

(2) Katılımcı olan borçlunun aynı şirkette veya farklı şirketlerde birden çok bireysel

emeklilik hesabı olması halinde, haczedilemeyecek tutar, tüm hesaplardaki toplam tutar üze-

rinden hesaplanır.
(3) Haciz bildiriminin yapılması üzerine şirket katılımcının mevcut birikimi üzerinden

ve bu maddede belirtilen hükümlere göre hesaplanan haczedilemeyecek kısım düşüldükten
sonra bakiyeyi, alacağa karşılık gelen kısmına kadar olmak üzere, derhal öder.
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(4) Birinci ve üçüncü fıkra uyarınca yapılan işlemler şirketçe emeklilik gözetim mer-

kezine bildirilir. Emeklilik gözetim merkezi, bildirilen işlemleri katılımcı bazında kaydeder.

(5) İşveren grup emeklilik sözleşmesine bağlı olarak açılan bireysel emeklilik hesapla-

rına uygulanacak hacizlerde, emeklilik sözleşmesine hak kazanma süresi koşulunun konulmuş

olması halinde, hak kazanma süresi sonunda katılımcının hak kazandığı birikim tutarı bu he-

saplamaya dahil edilir.

(6) Bu maddede geçen hacze ilişkin hükümler rehin, iflas ve ihtiyati haciz durumunda

da kıyasen uygulanır. Haciz uygulamasında, alacaklar ve üçüncü şahıslar elinde haczedilen

mallara dair 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine

göre işlem yapılır.

(7) Devlet katkısı ve getirileri haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dâhil edile-

mez.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 27 – (1) 9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bi-

reysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yürürlüğe girmiş

olan emeklilik sözleşmeleri ve emeklilik planları için herhangi bir değişikliğe gerek olmaksızın

bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Şirketler, mevcut emeklilik planlarında uygulayacakları

değişiklikleri 1/1/2013 tarihine kadar Müsteşarlığa ve emeklilik gözetim merkezine bildirmek

ve planları 31/12/2013 tarihine kadar emeklilik gözetim merkezi nezdinde işletilen elektronik

plan tanımlama (e-plan) sisteminde kayıt altına almak zorundadır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yürürlüğe girmiş olan emeklilik sözleş-

melerinde yer alan giriş aidatına ilişkin hükümler, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, sözleşme

sona erene kadar geçerliliğini korur.

(3) Ödemeye ara verilmesi durumunda yapılacak ek yönetim gider kesintisine ilişkin

hükümler, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yürürlüğe girmiş emeklilik sözleşmelerine

de uygulanabilir. Ancak, uygulama başlatılmadan önce katılımcılar bu konuda şirket tarafından

bilgilendirilir.

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yürürlüğe giren sözleşmeler için, 12 nci

maddede düzenlenen aktarım öncesi şirkette geçirilmesi gereken asgari süre bir yıl olarak uy-

gulanır.

(5) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce işveren grup emeklilik sözleşmesine da-

hil olmuş katılımcılar için, bu tarihten önce geçerli mevzuata göre belirlenmiş olan hak kazanma

süreleri ve oranları uygulanmaya devam edilir.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2014 tarihinde,

diğer hükümleri 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu

Bakan yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş

Kurulunun kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını, müfettiş yardımcılarının yarışma ve ye-

terlik sınavlarının şekli ve uygulaması, müfettişlerin yetiştirilme, atanma, yükselme, görevlerini

yerine getirme, yetkilerini kullanma ve teftiş edilenlerin yükümlülüklerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu

Başkanlığı ve Teftiş Kurulunun görev ve faaliyetleri ile ilgili esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 25/11/2010 tarihli ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro

Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası

ve 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanı,

b) Başkan: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanını,

c) Başkan Yardımcısı: Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü başmüfettiş ve müfettişlerini,

ç) Genel Müdür: Tapu ve Kadastro Genel Müdürünü,

d) Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,

e) KPSS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu

Personel Seçme Sınavını,

f) Müsteşar: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlığın Müste-

şarını,

g) Müfettiş: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanını, başmüfettişleri,

müfettişleri ve re’sen görev yapmaya yetkili müfettiş yardımcılarını,

ğ) Müfettiş yardımcısı: Re’sen görev yapmaya yetkili veya yetki verilmemiş Tapu ve

Kadastro Genel Müdürlüğü müfettiş yardımcılarını,

h) Şube Müdürlüğü: Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğünü,

ı) Şube Müdürlüğü personeli: Şube Müdürlüğünde görevli müdür, uzman ve 657 sayılı

Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinde sayılı personel ile diğer görevlileri,

i) Teftiş Kurulu: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunu,
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j) Yarışma Sınavı: Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcısı adaylarının bilgi, tutum, dav-

ranış ve genel yetenek bakımından Teftiş Kurulunda müfettiş yardımcısı unvanıyla görev ya-

pabilecek olanların belirlenmesi amacıyla yapılan sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Bağlılık ve Görev Merkezi

Kuruluş ve bağlılık

MADDE 5 – (1) Teftiş Kurulu; Başkan, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcıla-

rından oluşur.

(2) Teftiş Kurulu doğrudan Genel Müdüre bağlıdır. Müfettiş ve müfettiş yardımcıları;

teftiş, inceleme, araştırma, soruşturma ve ön incelemeleri Genel Müdür adına yaparlar.

(3) Müfettişlere; Bakan, Müsteşar, Genel Müdür ve Başkan dışındaki makam ve mer-

ciler tarafından emir ve görev verilemez.

(4) Genel Müdürlük yetki alanı içindeki herhangi bir birim, iş, işlem ve faaliyet, yö-

netmelik, genelge ve benzeri düzenlemelerle Teftiş Kurulunun görev ve teftiş alanı dışına çı-

kartılamaz.

(5) Teftiş Kurulunun; taşınır mal, yazı, muhasebe, arşiv, kütüphane ve diğer idari işleri

Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüğünce yürütülür.

Müfettişlik güvencesi

MADDE 6 – (1) Tapu ve Kadastro Müfettişliği kariyer mesleği olup, Tapu ve Kadastro

Müfettişleri kendi istekleri olmaksızın veya teftiş hizmetlerinin gerekleri ile bağdaşmayan

sıhhi, ahlaki ya da mesleki yetersizlikleri saptanmadıkça görevden alınamaz, diğer idari gö-

revlere atanamazlar ve görevlendirilemezler.

(2) Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu,

en az iki Müfettiş raporu ve Teftiş Kurulu Başkanının görüşü ile belgelendirilmesi esastır.

(3) Müfettişler, müfettişlik hakları saklı kalmak üzere, kendilerinin talepleri halinde

Genel Müdürün oluruyla, Genel Müdürlük teşkilatı idari kademelerinde geçici olarak görev-

lendirilebilir.

Görev merkezi

MADDE 7 – (1) Teftiş Kurulunun görev merkezi Ankara’dır.

(2) Genel Müdürün teklifi ve Bakan oluru ile Teftiş Kurulu Başkanlığınca, devamlı de-

netim ve teftişi sağlamak amacıyla, Genel Müdürlük merkez teşkilatının bulunduğu yer dışında

müfettiş bulundurulması gerekli görülen bölge müdürlüklerinin bulunduğu il merkezlerinde en

az üç müfettişten oluşmak üzere görev merkezleri kurulabilir veya aynı usulle kaldırılabilir.

(3) Bu merkezlerde görev yapmak isteyen Teftiş Kurulunda müfettiş yardımcılığı dâhil

en az dört yıl görev yapan müfettişler, Başkanın teklifi ve Genel Müdürün onayı ile beş yıllık

süre ile görevlendirilebilir.
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(4) Ankara dışındaki görev merkezlerinde bulunan müfettiş sayısı, görevlendirme sü-

releri, bu merkezlerdeki müfettişlerin çalışma koşulları, performansları ve hizmet gerekleri

dikkate alınarak sınırlandırılabileceği gibi belirlenen süre dolmasa da gerektiğinde Başkanın

teklifi ve Genel Müdürün onayı ile bu görevlendirme sona erdirilebilir.

(5) Bu görev merkezlerinde görev yapan müfettişlerden biri, Teftiş Kurulu Başkanı ve

Genel Müdür tarafından verilen emirlerin yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi,

müfettişlerin büroyla ilişkilerinin düzenlenmesi ve koordinasyonun sağlanması konularında,

Başkanın teklifi ve Genel Müdürün onayıyla Grup Başkanı olarak görevlendirilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki, Sorumluluklar ve Teftiş Kurulu Başkanının Atanması

Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri

MADDE 8 – (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürün emri veya onayı üzerine

Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili

olarak teftiş, inceleme, ön inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek,

b) Müfettişlerin araştırma, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve teftiş sonucu düzen-

leyecekleri raporları Başkanlık görüşü ile birlikte Genel Müdürlük Makamına sunmak,

c) Lisanslı harita kadastro mühendisleri ve bürolarının faaliyetleri iş ve işlemleri ile ta-

şınmaza yönelik aracılık faaliyetlerini yürütmek üzere Genel Müdürlükçe lisans verilen gerçek

kişiler ve/veya özel hukuk tüzel kişilerini denetlemek, gerektiğinde ilgililer hakkında inceleme

ve soruşturma yapmak,

ç) Yurt dışındaki Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin ülke-

mizdeki taşınmazları ile ilgili tapu ve kadastro işlemleri hakkında teftiş, inceleme, ön inceleme,

araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek,

d) Teftiş Kurulu Başkanlığı ve müfettişlerle ilgili kanun, yönetmelik ve diğer idari dü-

zenlemelerin tasarılarını hazırlamak,

e) Özel kanunlarda yer alan ve Bakan, Müsteşar veya Genel Müdür tarafından verilen

diğer görevleri yapmak.

Teftiş Kurulu Başkanının atanması ve vekâlet

MADDE 9 – (1) Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulunda görev yapmakta olan baş-

müfettişler ile Teftiş Kurulunda başmüfettişlik unvanını almış idari yönetim kademelerinde ça-

lışan yöneticiler arasından atanır.

(2) Teftiş Kurulu Başkanı; çeşitli sebeplerle görevinde bulunamadığı durumlarda Baş-

kanlığa, başkan yardımcısı olarak görevlendirilmiş olan başmüfettişlerden biri, başkan yardım-

cısı bulunmadığı durumlarda başmüfettişlerden uygun görüleni Genel Müdürün onayı ile ve-

kâlet eder.

(3) Herhangi bir nedenle Başkanlık kadrosunun boşalması halinde, başkan vekili gö-

revlendirmesi başkanlığa atanma şartlarını taşıyan başmüfettişler arasından Genel Müdürün

teklifi ve Bakanın onayı ile yapılır.
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Başkanın görev ve yetkileri

MADDE 10 – (1) Başkan, müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, Genel Müdürün emir

veya onayı üzerine Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Teftiş Kurulu Başkanlığının görevlerini yürütmek ve Teftiş Kurulunu yönetmek, ça-

lışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

b) Gerekirse teftiş, inceleme, ön inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,

c) Yıllık teftiş ve çalışma programını hazırlamak, Genel Müdürün onayından sonra uy-

gulanmasını sağlamak,

ç) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, varsa eksikliklerin giderilmesini sağlamak,

ilgili mercilere göndermek, alınacak önlemleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek ve

alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulunmak,

d) Müfettişlerce düzenlenen ve doğrudan yetkili mercilere verilen raporların, Teftiş Ku-

rulu Başkanlığına sunulan örneğini incelemek, usul ve esas yönünden görülen eksiklikleri ta-

mamlattırmak, yetkili mercilerine ek raporun gönderilmesini ve ön inceleme onayı alınmayarak

işlemden kaldırılan inceleme raporları için, yetkili merciden ön inceleme onayı alınarak ön ince-

leme raporu düzenlemeleri yönünde müfettişlere yazılı emir vermek veya verilmesini sağlamak,

e) Müfettiş yardımcılarının alınmasını ve yetiştirilmelerini sağlayacak önlemleri almak,

f) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarıyla, şube müdürü ve büro personelinin çalışmalarını

değerlendirmek, performanslarını ölçmek,

g) Müfettişleri mesleki ve bilimsel çalışmalara özendirmek, başarılı inceleme sonuçla-

rının yayımlanmasını sağlamak,

ğ) Teftiş Kurulu Başkanlığının çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporları düzenletmek

ve Genel Müdüre sunmak,

h) Mevzuatın, müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama

birliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak,

ı) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının özlük haklarıyla, atama ve yükselme işlemleri

konusunda Genel Müdüre önerilerde bulunmak,

i) Gerektiğinde müfettişlerin çalışmalarını görev yerlerinde denetlemek ve izlemek,

j) Teftiş Kurulunun ve müfettişlerin görevleriyle ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik tas-

laklarını hazırlamak veya hazırlatmak,

k) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde yer alan görevler ile Bakan, Müsteşar ve Genel

Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak veya yaptırmak.

(2) Başkan, kendisine verilen ve Teftiş Kurulu Başkanlığına ait görevlerin yerine geti-

rilmesinden, mevzuat çerçevesinde Genel Müdüre karşı sorumludur.

Teftiş Kurulu Başkanına yardım

MADDE 11 – (1) Teftiş Kurulu Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda

müfettişi, Genel Müdürün onayı ile en az bir yıl süreli olarak başkan yardımcısı olarak görev-

lendirebilir. Süresi dolanlar tekrar görevlendirilebilir. Başkan yardımcısı olarak görevlendirilen

müfettişlerin arasındaki görev dağılımı Başkan tarafından belirlenir.

(2) Başkan yardımcısı olarak görevlendirilen müfettişlere zorunlu olmadıkça teftiş, in-

celeme, araştırma, soruşturma ve ön inceleme görevleri verilmez.
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Müfettişlerin görev ve yetkileri

MADDE 12 – (1) Müfettişler, Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri

kullanırlar:

a) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatındaki faaliyet ve projeler ile birimlerin

çalışmaları ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme, ön inceleme, araştırma ve soruşturma

işlerini yapmak,

b) Lisanslı harita kadastro mühendisleri ve bürolarının faaliyetleri, iş ve işlemleri ile

taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerini yürütmek üzere Genel Müdürlükçe lisans verilen ger-

çek kişiler ve/veya özel hukuk tüzel kişilerini denetlemek, gerektiğinde ilgililer hakkında in-

celeme ve soruşturma yapmak,

c) Görevlerini yaparken öğrenmiş oldukları yolsuzluklar için sorumlular hakkında tabi

oldukları soruşturma usulüne göre işlem yaparak, durumu Başkanlığa bildirmek ve verilecek

emre göre hareket etmek,

ç) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak görülecek

hata, yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi, düzeltilmesi yollarını araştırmak, işlerin istenen dü-

zeyde yürümesini sağlamak için alınması gereken önlemleri ve önerilerini raporla Başkanlığa

bildirmek,

d) Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar yap-

mak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak, sonuçlarını Baş-

kanlığa sunmak,

e) Birlikte çalıştıkları müfettiş yardımcılarının mesleki gelişimi ve davranışlar yönünden

yetiştirilmelerini sağlamak,

f) Teftiş, inceleme, ön inceleme, araştırma ve soruşturma sırasında Genel Müdürlük

kuruluşu dışındaki kurum ve kuruluşlarla ilgili incelenmesi veya soruşturulması gerektiği ka-

naatine varılan konuları, ilgili kurumlara ve kuruluşlara iletilmesi için Başkanlığa bildirmek,

g) Tapu ve kadastro hizmetleri ile teftiş kurulunun verdiği hizmetlerin daha iyi ve ka-

liteli verilmesi için önerilerde bulunmak,

ğ) Yurt dışındaki Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin bulun-

dukları ülkelerde yaptığı ülkemize ait tapu ve kadastro işlemlerinden gerekli görülenlerin Dışişleri

Bakanlığı ile koordineli olarak teftiş, araştırma, inceleme, ön inceleme ve soruşturma işlerini

yapmak,

h) Mevzuatla ve Başkanca verilecek diğer görevleri yapmak.

(2) Müfettiş yardımcılarının bu yetkileri kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak görev

yapabilmeleri, belirli bir yetişme süresi sonunda, kendilerine yetki verilmesiyle mümkündür.

Yetki verilmemiş müfettiş yardımcıları yetkilerini birlikte çalıştıkları müfettişlerin gözetimi

altında kullanabilirler.
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Müfettişlerin bilgi ve belge isteme yetkileri

MADDE 13 – (1) Müfettişler görevlendirildikleri konu ve görev emrinde belirtilen hu-

suslarla ilgili olmak kaydıyla gerekli gördükleri bilgileri, gizli de olsa bütün defter, dosya ve

belgeleri teftiş, araştırma, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlar-

dan istemek, bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını al-

mak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma

işlerinde yardım istemek, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla gerçek ve tüzel kişi-

lerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer, müfettişlerin bu isteklerini gecik-

tirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla yükümlüdürler.

(2) Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri, dos-

yasında saklanmak üzere alındığı yere verilir.

(3) Bu yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında gerektiği durumlarda ceza ve/veya

disiplin hükümlerine göre soruşturma açılmak üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına yazılı bilgi

verilerek alınacak emre göre hareket edilir.

Görevden uzaklaştırma

MADDE 14 – (1) Müfettişler, kanunlara göre haklarında görevden uzaklaştırma hü-

kümlerinin uygulanabileceği kişileri, aşağıdaki koşullarının varlığı halinde görevden uzaklaş-

tırabilirler.

a) Para ve para hükmündeki belge, bilgi ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı bunlara

ait hesap, belge ve defterleri göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak,

b) Teftiş, inceleme ve soruşturmayı engelleyecek ve yanlış yollara sürükleyecek dav-

ranışlarda bulunmak,

c) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka-

nununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak,

ç) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak,

d) Kamu hizmeti gerekleri yönünden görevi başında kalması sakıncalı olmak.

(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde gösterilen hallerde, durumun bir tutanakla

saptanması gerekir.

(3) Görevden uzaklaştırma önlemi, teftiş, inceleme, ön inceleme veya soruşturmanın

her aşamasında alınabilir. Ancak, ilgilinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık

bir biçimde ortaya konması gerekir.

(4) Görevden uzaklaştırma işlemi, Müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte görevden

uzaklaştırılana, birinci derecedeki amiriyle atamaya yetkili amirine, Genel Müdürlüğe sunul-

mak üzere Başkanlığa ve diğer ilgililere yazıyla bildirilir.

(5) Teftiş, inceleme, ön inceleme veya soruşturma sonucunda, disiplin yönünden me-

murluktan çıkarılmasının veya cezai bir işlem uygulanmasının gerekmediği anlaşılanlar hak-

kında görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılması, müfettişlerce Genel Müdürlüğe önerilir.

Bu öneri üzerine görevliler, atamaya yetkili amirlerce değerlendirilme yapılarak görevlerine

başlatılabilir.
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Müfettişlerin sorumlulukları

MADDE 15 – (1) Müfettişler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6083 sayılı Tapu

ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile diğer kanun, tüzük

ve yönetmeliklerde öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz ye-

rine getirmekten sorumludurlar.

Müfettişlerin uyacakları hususlar

MADDE 16 – (1) Müfettişler, mesleğin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu

sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Görevlerinde tarafsızlık, nesnellik, eşitlik, dü-

rüstlük, gizlilik, çıkar çatışmasından kaçınma, nezaket ve saygı, yetkinlik ve mesleki özen gibi

denetim görevlilerinin uyacakları mesleki etik davranış ilkelerine uygun davranırlar. Ayrıca;

a) İcraya karışamazlar,

b) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir tarih ve imza

dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar,

c) İnceleme, ön inceleme ve soruşturma konularını, yapacakları işleri ve öğrendikleri

sırları açıklayamazlar,

ç) Teftiş, inceleme, ön inceleme, araştırma ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada,

bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar, doğrudan ve dolaylı olarak yaptıkları görevle ilgili

olanların teklif ve ikramlarını, hediyelerini kabul edemezler, bunlarla alış veriş yapamazlar,

borç alıp veremezler.

(2) Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği ve müfettişlik saygınlığına zarar vermeyecek

hususlar bu yasakların dışındadır.

Yazışma yöntemi

MADDE 17 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları; Bakan, Genel Müdür ve Başkan

tarafından verilmiş görevleriyle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarıyla, gerçek ve tüzel ki-

şilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık ve Bakanlıkların merkez ve yurt

dışı kuruluşlarıyla yazışmalarını Genel Müdürlük aracılığı ile yaparlar.

(2) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları yazışmalarında, yazılara kurum sicil numaralarını

kullanarak sayı verirler ve bunların kayıtlarını tutarlar.

Yurt dışına gönderilme

MADDE 18 – (1) Müfettişler, tapu ve kadastro hizmetleri ile bu hizmetlerin denetimi

ile ilgili konularda inceleme, araştırma yapmak ve mesleki bilgilerini arttırmak üzere 21/1/1974

tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla

Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde

yurt dışına gönderilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yarışma Sınavına İlişkin İşlemler

Yarışma sınavı

MADDE 19 – (1) Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için, yapılacak yarışma sınavını

kazanmak şarttır.

(2) Sınavın açılmasına Başkanın teklifi ve Genel Müdürün onayıyla karar verilir.
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Yarışma sınavına gireceklerde aranan şartlar

MADDE 20 – (1) Yarışma sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara

sahip olmak,

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

iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile harita, harita kadastro, geomatik, jeodezi, jeodezi

ve fotogrametri mühendisi yetiştiren bölüm ve fakültelerden ya da bunlara denkliği Yüksek-

öğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun

olmak,

c) Sağlık durumu, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak,

ç) Genel Müdürlükçe tespit edilecek KPSS puan türünden sınav ilanında belirtilen taban

puanı almış olmak,

d) Yarışma sınavının yapıldığı gün itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

e) Müfettişlik davranış, karakter ve niteliklerini taşımak,

gerekir.

(2) Sınavda başarı gösterenlerin müfettiş yardımcılığına atanmaları, başarı sırasına göre

yapılır.

Sınav yöntemi

MADDE 21 – (1) KPSS’ den Genel Müdürlükçe ilan edilen puan türünden yeterli ve

geçerli puanı almış ve yapılan puan sıralamasında alınması öngörülen müfettiş yardımcısı sa-

yısının en fazla 6 katı içerisine girmiş olan adaylar arasında yapılacak olan müfettiş yardımcılığı

yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur.

(2) Yazılı sınav klasik veya test olarak yapılabilir.

(3) Yazılı sınavda başarılı olanlar, sözlü sınava çağrılır.

Yarışma sınavı ilanı

MADDE 22 – (1) Yarışma sınavı ilanı atama yapılması planlanan kadro sayısı, sınavın

yapılacağı tarih, sınav konuları ve şekli, değerlendirme yöntemi, adaylarda aranacak nitelikler,

istenilen belgeler, başvuru yeri ve süresi belirtilerek, Türkiye genelinde dağıtımı yapılan tirajı

en yüksek ilk beş gazeteden ikisinde en az bir kez ilan edilmek suretiyle yapılır. İlan, sınav ta-

rihinden en az bir ay önce yapılır. Ayrıca ilan örneği Genel Müdürlük resmi internet sayfasında

yayınlanır.

(2) Son başvuru tarihi ile sınav tarihi arasındaki süre 15 günden az olamaz.

Yarışma sınavının yeri

MADDE 23 – (1) Müfettiş yardımcılığı yarışma sınavı Ankara’da yapılır.

(2) Yazılı sınavın yeri yarışma sınavı ilanında belirtilir.

(3) Yazılı sınavı kazananların sözlü sınav yeri ve tarihi duyurulur ve kazananlara bildi-

rilir.
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Hukuk ve teknik bölüm sınavı ayrımı

MADDE 24 – (1) Genel Müdürlükçe KPSS puan türü, hukuk ve teknik bölüm için ayrı

ayrı belirlenir.

(2) Müfettiş yardımcılığı yarışma sınavına hukuk bölümünden girenler teknik bölüm

sorularından, teknik bölümden girenler ise hukuk bölümü sorularından sorumlu tutulmazlar.

(3) Boş kadro adedine göre hukuk ve teknik bölüm için kontenjan, Genel Müdürlük

merkez birimlerinin, taşra teşkilatının, tapu ve kadastro müdürlüklerinin sayısı ve işlem yo-

ğunluğu, özel kanunlar ile ikincil mevzuatta denetimi yapılacak birimler ve kurumlar dikkate

alınarak tespit edilir.

(4) Hukuk ve teknik bölüm kontenjan durumu ilanda belirtilir.

Başvuru yeri, şekli ve süresi

MADDE 25 – (1) Sınava katılmak için başvurular, yarışma sınavı ilanında belirtilen

gerekli belgelerle birlikte, süresi içerisinde, şahsen veya posta ile Teftiş Kurulu Başkanlığına

yapılır.

(2) Belirlenen başvuru tarihlerinden sonra veya eksik belgelerle yapılan başvurular ile

postadaki gecikmeler kabul edilmez.

Yazılı sınava başvuru için gerekli belgeler

MADDE 26 – (1) Sınava girmek isteyen adaylardan;

a) T.C. Kimlik numarası beyanı,

b) Son bir yıl içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında fotoğraf,

c) KPSS sonuç belgesi çıktısı,

ç) Yüksek öğretim kurumlarından verilmiş diploma veya bitirme belgesinin aslı, no-

terlikçe veya Kurul Başkanlığınca onaylı sureti,

d) İkametgâh beyanı,

e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

f) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,

g) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde, her türlü iklim ve yolculuk koşulla-

rında görev yapmaya elverişli olduklarına dair yazılı beyanı,

alınır.

(2) KPSS’de Genel Müdürlüğün esas aldığı puan türünden, Genel Müdürlükçe belirle-

nerek sınav ilanında belirtilecek olan asgari ve üzeri puan alan ve Genel Müdürlüğün öngör-

düğü başvuru süresi içerisinde başvurusunu yapan adaylar arasında ilgili KPSS puan türüne

göre yapılan puan sıralamasında, Genel Müdürlüğün o sınav döneminde almayı öngördüğü

Müfettiş Yardımcısı sayısının en fazla 6 katını oluşturacak sayı kadar puan sıralamasının üst

sıralarına girmiş olan adaylar, yazılı sınava girmeye hak kazanır. Bu adaylardan yazılı sınava

girmek isteyenler, Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanlığına şahsen müracaat etmek suretiyle

Sınav Giriş Formu alırlar.

(3) Sınav giriş formunda, isteklinin fotoğrafı, adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve

tarihi, öğrenim durumu, ikamet adresi, irtibat telefon numarası ve hangi yabancı dilden sınava

gireceği hususları yer alır.
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(4) Müfettiş yardımcılığına giriş için yapılacak yazılı sınava katılmaya hak kazananlara

Teftiş Kurulu Başkanlığınca fotoğraflı ve numaralı Sınav Giriş Belgesi verilir. Sınava nüfus

cüzdanı ile birlikte sınav giriş belgesinin gösterilmesi suretiyle girilir.

(5) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların ve belge sunanların sınavı geçersiz sayılarak

atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde

bulunamazlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk

Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda

bulunulur.

Yazılı sınav konuları

MADDE 27 – (1) Yazılı sınav konuları; alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi sorularından

oluşur. Alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi sorularının puanlamaları 100 puan üzerinden ayrı

ayrı yapılır. Alan bilgisi konuları, hukuk ve teknik bölüm için farklıdır:

a) Hukuk bölümü için alan bilgisi sınavı aşağıdaki konuları kapsar:

1) Anayasa Hukuku,

2) Medeni Hukuk,

3) Borçlar Hukuku,

4) Ticaret Hukuku,

5) Ceza Hukuku,

6) İdari Yargılama Usulü, Hukuk ve Ceza Usulü hükümleri,

7) İdare Hukuku,

8) Devletler Özel Hukuku,

9) İcra ve İflas Hukuku,

10) Kamu Maliyesi,

11) Genel ekonomi ve güncel ekonomik konular,

b) Teknik bölüm için alan bilgisi sınavı aşağıdaki konuları kapsar:

1) Ölçme Bilgisi,

2) Kadastro ve İmar Bilgisi,

3) Jeodezi,

4) Fotogrametri,

5) Dengeleme,

6) Yüksek Matematik.

(2) Yabancı dil bilgisi sınavı, adayın tercihine göre İngilizce, Fransızca veya Almanca

dillerinden birisinden yapılır. Yabancı dil bilgisi sınavı baraj olmayıp, puanların eşitliği halinde

tercih sebebidir.

Sınav Kurulu

MADDE 28 – (1) Müfettiş yardımcılığı yarışma sınavını yapacak olan Sınav Kurulu,

Teftiş Kurulu Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile Genel Müdürün kendisinin veya

Teftiş Kurulu Başkanının Başkanlığında, Teftiş Kurulunda müfettişlik yapmış idari görevdeki

yöneticiler ile Teftiş Kurulundaki başmüfettiş ve müfettişler arasından seçilen toplam beş ki-

şiden oluşur. Ayrıca aynı usulle üç yedek üye belirlenir.
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Sınav Kurulunun görevleri

MADDE 29 – (1) Sınav Kurulunun görevi; yazılı sınav sorularını hazırlamak, sınavı

her türlü şüphe ve tereddütten uzak bir şekilde düzenlemek, yürütmek ve değerlendirmektir.

(2) Hazırlanan sınav soruları kapalı ve mühürlü zarflar içinde saklanır, sınav günü ve

saatinde sınav mahallinde Sınav Kurulu Başkanınca açılır.

(3) Sınav sorularının saklanmak üzere zarflanması, sınav saatinde ve mahallinde zarf-

ların açılması, adaylara dağıtılması ayrı ayrı tutanak düzenlemek suretiyle yapılır.

Sınav Kurulunun çalışma şekli

MADDE 30 – (1) Sınav Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır.

Kararlar salt çoğunlukla alınır.

Sınav sorularının hazırlanması

MADDE 31 – (1) Sınav soruları, Sınav Kurulunca hukuk ve teknik bölümlerine göre

ayrı ayrı hazırlanır.

(2) Soru kâğıtlarında sınav süresi ve her soruya verilecek not belirtilir.

(3) Soru kâğıtları Sınav Kurulunca imzalanır ve cevap kâğıtları veya formlarıyla birlikte

mühürlenir.

(4) Soru ve cevap kâğıtları veya formları ayrı zarflara konularak zarflar mühürlenir, Sı-

nav Kurulunca imzalanır ve durum bir tutanakla tespit edilerek Teftiş Kurulu Başkanına teslim

edilir.

Sınavda müfettiş ve idari personel görevlendirilmesi

MADDE 32 – (1) Sınavın yapılmasında Sınav Kuruluna yardımcı olmak üzere, Teftiş

Kurulu Başkanı tarafından yeterince müfettiş ve idari personel görevlendirilebilir.

Sınava geç gelen adaylar

MADDE 33 – (1) Sınav saatinde adaylar sınav için belirtilen yerde hazır bulunurlar.

(2) Sınav için belirlenen saatten sonra gelen adaylar sınava alınmazlar.

Sınavın yapılması

MADDE 34 – (1) Sınav; duyurulan yerde, belirtilen gün ve saatte başlar. Sınava katı-

lacak olanlar, Nüfus Cüzdanı ve Sınav Giriş Belgesi kontrol edilerek sınavın yapılacağı yere

alınırlar.

(2) Sınava katılanlar başvuru numaralarına göre önceden belirlenen sınav yerlerine otur-

tulur ve cevap kâğıt veya formları dağıtılarak, kimlik bölümlerinin yazılması sağlanır.

(3) Kapalı ve mühürlü soru zarfları sınava katılanların önünde açılarak sorular dağıtılır.

(4) Sınav başlatılır ve sınav süresince, sınav disiplininin bozulmaması için gerekli ön-

lemleri almak üzere Başkanlıkça görevlendirilen sınav gözlemcilerince sınav sürekli ve dikkatle

izlenir.

(5) Sınav süresinin bitiminde soru ile cevap kâğıtları veya formları; sınav giriş belge-

leriyle cevap formlarındaki ad, soyadı ve numaralar karşılaştırıldıktan sonra toplanır.
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(6) Sınava kaç kişinin katıldığı ve kimlerin gelmediği belirtilerek varsa sınav sırasında

sınav disiplinini bozan davranışlar, kopya çekilmesi veya başkasının yerine sınava girilmesi

hususlarını da içeren bir sınav tutanağı düzenlenir. Cevap kâğıtları ve formlarıyla tutanaklar

zarfa konulup, zarf mühürlenir ve durum bir tutanakla tespit edilir.

Yazılı sınav kâğıtlarının okunması ve puana göre sıralama esasları

MADDE 35 – (1) Yazılı sınav kâğıtlarının değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden

yapılır.

(2) Değerlendirmede; sınav klasik yöntemle yapılmış ise her sorunun cevabına her üye

tarafından ayrı ayrı not verilir. Her üyenin notlarının ortalaması alınarak sınav cevap kâğıdının

notu verilir. Test usulü uygulanmışsa Sınav Kurulunun kendi arasında belirlediği en az iki üye-

nin gözetiminde cevap anahtarına göre adayın notu belirlenir. Bu not sınav notu olarak tespit

edilir.

(3) Genel Müdürlüğün yaptığı yazılı sınava giren müfettiş yardımcısı adayları, alan bil-

gisinden yapılan yazılı sınav notlarına göre, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere puan

sıralamasına tabi tutulur. Puana göre sıralama; hukuk ve teknik bölüm için ayrı ayrı yapılır.

(4) Yazılı sınavda, asgari 70 ve üzerinde puan almış olmak koşuluyla, alan bilgisi sınav

notlarına göre yapılan puan sıralamasında, sınavın yapıldığı dönem alanlara ayrılmış kontenjana

göre alınması öngörülen müfettiş yardımcısı sayısının 3 katını oluşturacak sayı kadar aday ya-

zılı sınavı kazanmış sayılır.

(5) Alan bilgisi puanları eşit olan adayların kendi aralarındaki sıralamasında, yabancı

dil puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Alan bilgisi ve yabancı dil puanlarının her ikisi de

eşit olan adayların kendi aralarındaki sıralamasında ise, Genel Müdürlüğün esas aldığı KPSS

puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

(6) Sınav cevap kâğıtları değerlendirilip not verildikten sonra sonuçları ile birlikte bir

tutanakla Teftiş Kurulu Başkanlığına teslim edilir.

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması ve sözlü sınav hazırlık işlemleri

MADDE 36 – (1) Yazılı sınavı kazananların listesi, ilgilinin ad-soyadı, aday numarası

ve aldığı puan belirtilmek suretiyle Sınav Kurulunca Genel Müdürlükte ve internet sitesinde

ilan edilir ve bu kişiler yapılacak sözlü sınava çağırılır. İlan ve çağrıda sözlü sınavın yeri ve

zamanı belirtilir.

(2) Yazılı sınav sonucuna ilandan itibaren yedi gün içinde itiraz edilebilir ve Sınav Ku-

rulunca bu itiraz en geç yedi gün içinde sonuçlandırılarak ilgiliye tebligat yapılır.

(3) Yazılı sınavı kazanan adaylardan; kendi el yazıları ile eğitim durumu, mesleği ve

yaptığı işleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları, telefonları ve adreslerini be-

lirten kısa özgeçmişleri istenir ve alınır.

(4) Yazılı sınavı kazanan adayların müfettişlik mesleğinin gerektirdiği davranış, karakter

ve nitelikleri taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesi amacıyla, sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu

Başkanlığınca en az iki müfettişe inceleme yaptırılır.
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Sözlü sınavın yapılması

MADDE 37 – (1) Yazılı sınavı kazananlar, başarı sırasına göre sözlü sınava alınırlar.

Sözlü sınavda yazılı sınav konularından sorulan sorularla birlikte, aday hakkında müfettişler

tarafından yapılan incelemenin sonucu, adayın yazılı sınav konularındaki bilgi düzeyi ve zekâ,

kavrama, davranış, temsil ve düzgün konuşma yeteneği birlikte değerlendirilir. Sözlü sınavda

her üye ayrı ayrı 100 puan üzerinden not verir. Verilen notların ortalaması adayın sözlü sınav

notudur. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alan adaylar sözlü sınavı kazanmış sayılır. Sözlü

sınav sonuçları bir tutanakla tespit edilir.

Yarışma sınavının değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması

MADDE 38 – (1) Yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması yarışma sınav notudur.

Bu durum Sınav Kurulu tarafından tutanakla tespit edilir ve Başkanlığa bildirilir.

(2) Sınav sonuçları, Genel Müdür tarafından onaylandıktan sonra başarı sırasına göre

36 ncı maddede yazılı olduğu şekilde Genel Müdürlükte ve internet sitesinde ilan edilerek

adaylara duyurulur. Sınavı kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılır.

Yarışma sınav sonucuna itiraz

MADDE 39 – (1) Yarışma sınav sonucuna itiraz, sınav sonuçlarının ilan edildiği günden

başlamak üzere yedi gün içinde yazılı olarak bizzat Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılır. Sınav

Kurulunca itirazlar en geç yedi gün içinde değerlendirilerek, sonuç ilgiliye bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Müfettiş Yardımcılığına Atanma ve Yetiştirilme

Müfettiş yardımcılığına atanma

MADDE 40 – (1) Müfettiş yardımcılığına atama yarışma sınavındaki başarı sırasına

göre yapılır. Atama yapılacak kadro sayısı kadar aday başarı sıralamasına göre asıl aday olarak,

sıralamada bunlardan sonra gelen adaylar da yedek aday olarak kabul edilir. Kendilerine tebligat

yapılmış olmasına rağmen atanmak için istenilen belgelerle birlikte bir ay içerisinde müracaat

etmeyen asil adaylar haklarını kaybeder.

(2) Asıl adaylardan müracaat etmeyen veya ataması yapıldığı halde on beş gün içinde

göreve başlamayanların yerine, başarı derecesi yüksek olan yedek adaydan başlamak üzere

atama yapılabilir. Sınav sonucu, atanmayanlar için kazanılmış hak sayılmaz.

(3) Müfettiş yardımcıları arasındaki kıdem sırası, aynı yarışma sınavını kazanarak mü-

fettiş yardımcılığına atananlar arasındaki yarışma sınav notuna göre belirlenir.

Yetiştirilme

MADDE 41 – (1) Müfettiş yardımcılarına;

a) Müfettişliğin gerektirdiği mesleki bilgi, nitelik ve davranışları kazandırmak,

b) Genel Müdürlüğün görev ve çalışma alanına giren mevzuat, teftiş, araştırma, ince-

leme, soruşturma ve ön inceleme konularında deneyim ve uzmanlık kazandırmak,

c) Rapor yazma konusunda bilgi ve yeteneklerini geliştirmek,

ç) Bilimsel çalışma ve araştırma yöntem ve teknikleri konusunda becerilerini geliştir-

mek,
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d) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesini sağlamak,

e) Sosyal ve kültürel etkinliklere katılımlarının sağlanması amacıyla yol gösterici ve

özendirici davranışlarda bulunmak,

amacıyla bir yetiştirme programı uygulanır.

Yetiştirme programı

MADDE 42 – (1) Müfettiş yardımcıları üç yıllık yetiştirilme döneminde, süresi bir yıl-

dan az olmamak üzere Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirlenecek, aşağıdaki programa göre ye-

tiştirilirler.

a) Birinci Dönem Çalışmaları:

1) Teftiş Kurulu Başkanlığınca, Genel Müdürlüğün görev ve çalışma alanına giren mev-

zuat ve uygulama ile Teftiş Kurulu Başkanlığının yetki alanına giren teftiş, araştırma, inceleme,

soruşturma, ön inceleme usul ve esaslarının öğretilmesi, gerektiğinde yabancı dil ve bilgisayar

kullanım bilgisinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.

b) İkinci Dönem Çalışmaları:

1) Müfettiş yardımcılarını yetiştirmeye yönelik, müfettişlerin refakatinde teftiş, ince-

leme ve soruşturma uygulamalarının öğretilmesidir. Müfettiş yardımcılarını yetiştirme görevi,

ayrı ayrı olmak üzere en az iki müfettişe verilir.

2) Müfettiş yardımcıları, belirlenen süre içinde birlikte çalıştıkları müfettişin denetimi

ve gözetimi altındadırlar. Kendilerine verilen görevleri müfettişin talimatına göre yerine geti-

rirler ve yetkilerini müfettişlerle birlikte kullanırlar.

3) Müfettişler çalışmalarını; mevzuat uygulaması, teftiş, inceleme, ön inceleme ve so-

ruşturma yöntemlerinin müfettiş yardımcılarınca yeterli derecede öğrenilmesini sağlayacak şe-

kilde düzenler ve uygular. Müfettişler, müfettiş yardımcılarının çalışmalarını da onların en iyi

şekilde yetişmelerini sağlayacak şekilde yönlendirir.

c) Üçüncü Dönem Çalışmaları:

1) Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarıyla bitiren müfettiş yardımcılarına, be-

raber çalıştıkları müfettişlerin görüşleri de alınarak, ayrıca gerektiğinde bu konuda bir sınav

yapmak suretiyle, Teftiş Kurulu Başkanının önerisi ve Genel Müdürün onayıyla teftiş, inceleme,

ön inceleme ve soruşturma görevlerini bağımsız olarak yapabilme yetkisi verilebilir.

2) Yetki verilen müfettiş yardımcıları, tek başlarına veya diğer müfettiş yardımcılarıyla

ya da müfettişlerle birlikte görev yaparlar.

3) Müfettiş yardımcılarının üçüncü dönem çalışmaları, yetişmelerinin tamamlanması

hususu da dikkate alınarak Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenir.

Yetişme notu

MADDE 43 – (1) Müfettiş yardımcılarının yetişme notu aşağıda belirtilen konulardan

her biri için verilen notların ortalaması alınarak belirlenir.

a) Kurs ve Seminer Çalışmaları Notu: Müfettiş yardımcılarının kurs ve seminerler so-

nucunda aldıkları notların ortalamasıdır.
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b) Teftiş Çalışmaları Notu: Yetki verilen müfettiş yardımcılarının yaptıkları teftişlerin

sonucunda düzenledikleri raporlara verilen nottur.

c) Etüt ve İnceleme Çalışmaları Notu: Müfettiş yardımcılarına mevzuatla ilgili verilen

araştırma, etüt ve inceleme görevlerinin sonucunda düzenledikleri rapor ve diğer çalışmalarına

verilen nottur.

ç) Soruşturma Çalışmaları Notu: Yetkilendirilen müfettiş yardımcılarının yaptıkları in-

celeme, soruşturma ve ön inceleme sonucunda düzenledikleri raporlara verilen nottur.

d) Özel Not: Müfettiş yardımcılarının nitelikleri, tutum ve davranışları, mesleki bilgileri,

çalışkanlıkları ve başarıları hakkında birlikte çalıştığı en az iki müfettiş ile Teftiş Kurulu Baş-

kanı tarafından ayrı ayrı verilen notların ortalamasıdır.

(2) Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hususlar Teftiş Kurulu Baş-

kanı tarafından değerlendirilir.

(3) Belirtilen her bölüm için verilen notun 100 tam puan üzerinden 60 puandan, yetişme

notu ortalamasının ise 70 puandan aşağı olmaması gerekir. Yetişme notu yeterlik sınavına kabul

için baraj notudur.

Yeterlik sınavına çağırma

MADDE 44 – (1) Müfettiş yardımcısı olarak en az üç yıl süreyle Teftiş Kurulunda ça-

lışarak yeterli yetişme notu alanlar, Teftiş Kurulu Başkanı tarafından en az bir ay önceden bil-

dirilmek suretiyle, yeterlik sınavına çağrılırlar.

(2) Yetişme notu 70 puandan aşağı olduğundan dolayı yeterlik sınavına çağırılmayanlar

ise, aynı süre içerisinde Genel Müdürlükçe kendilerine bir bildirim yapılması suretiyle durum-

larına uygun bir göreve atanırlar.

ALTINCI BÖLÜM

Yeterlik Sınavı, Müfettiş ve Başmüfettişliğe Atanma

Yeterlik sınavı

MADDE 45 – (1) Yeterlik sınavı; müfettiş yardımcılarının, Genel Müdürlüğün görev

ve çalışma alanını ilgilendiren mevzuat ve uygulaması, teftiş, araştırma, inceleme, soruşturma

ve ön inceleme yöntemlerini öğrenip öğrenmediklerini, müfettişlik mesleğinin gerektirdiği bil-

gi, davranış ve nitelikleri kazanıp kazanmadıklarını belirlemek amacıyla yapılan sınavdır.

(2) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümdür.

Yeterlik sınavı konuları

MADDE 46 – (1) Yeterlik sınavı konuları; aşağıda sayılan tapu ve kadastro mevzuatı

ile teftiş, inceleme, soruşturma ve ön inceleme usul ve esaslarından oluşur:

a) Hukuk bölümü için mevzuat konuları:

1) 2644 sayılı Tapu Kanunu,

2) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu,

3) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun tapu sici-

line ilişkin hükümleri,
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4) Tapu Sicili Tüzüğü,

5) 3402 sayılı Kadastro Kanunu,

6) 3194 sayılı İmar Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 492 sayılı Harçlar Ka-

nunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 6245 sayılı Harcırah

Kanunu ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri,

7) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

8) Genel olarak harita, imar ve kadastroya ilişkin teknik konular.

b) Teknik bölüm için mevzuat konuları:

1) Kadastro Ölçmeleri,

2) Nirengi, poligon ve sistem kurma hesapları,

3) Ölçme araçları ve yöntemleri,

4) Yüzölçümü hesaplamaları,

5) Fotogrametrik yöntemle harita yapım esasları,

6) Kıymetlendirme ve ortofoto paftalarının yapım esasları,

7) GPS ve jeodezi hesapları,

8) Kadastro değişiklik işlemleri,

9) Harita yapımına ilişkin mevzuat,

10) Bilgi sistemleri ile tapu ve kadastro uygulamaları,

11) Genel olarak tapu ve kadastroya ilişkin hukuki konular.

c) Hukuk ve teknik bölüm için ortak olan mevzuat konuları:

1) 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

3) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

4) Teftiş Kurulu Yönetmeliği,

5) Tapu ve kadastro harçlarının tahakkuk ve tahsili usulleri,

6) Genel Müdürlük Döner Sermaye İşletmesinin iş ve işlemleri,

7) Lisanslı harita kadastro mühendisleri büroları ile taşınmaza yönelik aracılık faali-

yetlerini yürütmek üzere Genel Müdürlükçe lisans verilen bürolara ilişkin mevzuat ile bu bü-

roların faaliyet ve işlemleri.

ç) Yalnızca hukuk bölümü için teftiş usulü konuları:

1) Tapu Müdürlüklerinin teftişi.

d) Hukuk ve teknik bölüm için ortak olan teftiş usulü konuları:

1) Kadastro Müdürlüklerinin teftişi,

2) Bölge Müdürlüklerinin teftişi,

3) Genel Müdürlük merkez birimlerinin ve Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü teftişi,

4) Lisanslı harita kadastro mühendisleri büroları ile taşınmaza yönelik aracılık faali-

yetlerini yürütmek üzere Genel Müdürlükçe lisans verilen gerçek kişiler ve/veya özel hukuk

tüzel kişilerinin teftişi.
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e) Hukuk ve teknik bölüm için ortak olan inceleme, ön inceleme ve soruşturma usulü

konuları:

1) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri,

3) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka-

nunu,

4) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun ilgili hükümleri,

5) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine

Karşı Suçlar ile Kamu Güvenine Karşı Suçlara ilişkin hükümleri,

6) Özel kanunlarla belirlenen ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin

Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında olmayan suçlara ilişkin kanun hükümleri.

Yeterlik Sınavı Kurulu

MADDE 47 – (1) Müfettişlik yeterlik sınavını yapacak olan Kurul, Teftiş Kurulu Baş-

kanının teklifi Genel Müdürün onayıyla Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında dört müfettiş

üyenin katılımıyla toplam beş kişiden oluşur. Ayrıca aynı usulle üç yedek üye belirlenir.

Yeterlik için yazılı sınav sorularının hazırlanması

MADDE 48 – (1) Yazılı sınav soruları, Sınav Kurulunca her konu grubu için ayrı ayrı

hazırlanır.

(2) Yazılı sınavda sorular, teftiş usulleri ve mevzuat ile inceleme, ön inceleme, soruş-

turma usulleri olarak hazırlanır. Hukuk ve teknik bölüm için inceleme, ön inceleme, soruşturma

usulleri soruları ortaktır. Teftiş usulleri ve mevzuat soruları hukuk ve teknik bölüm için ayrı

ayrı hazırlanır.

(3) Soru kâğıtlarında sınav süresi ve her soruya verilecek not gösterilir. Soru kâğıtları

Sınav Kurulu tarafından imzalanır ve cevap anahtarı kâğıtlarıyla birlikte mühürlenir.

(4) Soru ve cevap anahtarı kâğıtları ayrı zarflara konularak mühürlenir, Sınav Kurulunca

imzalanır ve durum tutanakla tespit edilerek Teftiş Kurulu Başkanına teslim edilir.

Yazılı sınavın yapılması

MADDE 49 – (1) Yazılı sınav önceden belirlenip müfettiş yardımcılarına sınavın ya-

pılacağı günden en az bir ay önce tebliğ edilen gün ve saatte yapılır. Bu süre zarfında müfettiş

yardımcılarına herhangi bir görev verilmez. Kapalı ve mühürlü soru zarfları sınava katılanların

önünde açılarak sorular yazdırılır veya dağıtılır.

(2) Sınav sonunda; cevap kâğıtları, ad bölümü kapattırıldıktan ve kaç adet verildiği be-

lirlendikten sonra toplanır. Zarfa konularak zarf mühürlenir ve durum tutanakla tespit edilerek

Teftiş Kurulu Başkanına teslim edilir.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi

MADDE 50 – (1) Yazılı sınav cevap kâğıtları Sınav Kurulu tarafından 100 tam puan

üzerinden değerlendirilir. Okunup değerlendirilen cevap kâğıtlarının baş tarafına, verilen not

yazılır. Bütün kâğıtlar değerlendirilip not verildikten sonra kapalı yerleri açılır, en yüksek not

alandan başlamak üzere sıraya konularak sınav sonuç listesi düzenlenir, bu liste Sınav Kuru-

lunca imzalanır.
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(2) Yazılı sınavı başarmış sayılmak için, her konu grubu için ele alınan notun 60’tan ve

notların ortalamasının da 70 puandan aşağı olmaması gerekir.

(3) Yazılı sınavın değerlendirilmesi en geç üç iş günü içerisinde tamamlanır.

(4) Yeterlik yazılı sınav sonucuna itiraz, sınav sonuçlarının ilan edildiği günden başla-

mak üzere iki iş günü içinde yazılı olarak bizzat Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılır. Sınav Ku-

rulunca itirazlar en geç iki iş günü içinde değerlendirilerek, sonuç ilgiliye bildirilir.

Sözlü sınava çağrılma

MADDE 51 – (1) Yeterlik yazılı sınav sonuçları liste halinde duyurulur ve sınava ka-

tılan müfettiş yardımcılarına yapılan duyuruda sözlü sınavın günü ve saati belirtilir.

(2) Sözlü sınav, yazılı sınavın sonuçlarının duyurulmasından en az iki tam gün geçtikten

sonra yapılır.

Sözlü sınavın yapılması

MADDE 52 – (1) Yeterlik sözlü sınavı, bildirilen gün ve saatte başlar. Müfettiş yar-

dımcıları yazılı sınav başarı sırasına göre sözlü sınava alınırlar.

(2) Sözlü sınavda, yazılı sınav konularından sorular sorulur.

Sözlü sınavın değerlendirilmesi

MADDE 53 – (1) Yeterlik sözlü sınavında tam not 100 puandır. Müfettiş yardımcılarına

Sınav Kurulu Başkan ve üyelerinden her birisi tarafından not verilir. Notların ortalaması alınır.

En yüksek nottan başlamak üzere sıraya konularak sözlü sınav başarı listesi düzenlenir ve Sınav

Kurulunca imzalanır.

(2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için alınan notun 70 puandan aşağı olmaması gerekir.

Yeterlik notu ve başarı sırası

MADDE 54 – (1) Sözlü sınavda da başarılı olan müfettiş yardımcılarının, yazılı ve

sözlü sınav notlarının ortalaması alınır. En yüksek nottan başlamak üzere yeterlik sınavına iliş-

kin başarı listesi düzenlenir ve Sınav Kurulunca imzalanır. Yeterlik sınav notunun eşitliği du-

rumunda yetişme notu yüksek olana sıralamada öncelik verilir.

Yeterlik sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 55 – (1) Yeterlik sınavı sonucu başarı sırasına göre liste düzenlenerek duyu-

rulur ve sözlü sınava katılanlara yeterlik sınavını kazanıp kazanamadıkları yazılı olarak bildi-

rilir.

Sınavda başarı gösteremeyenler ile katılmayanlar

MADDE 56 – (1) Sınavda başarısız olan müfettiş yardımcıları bir yıl daha çalıştırılarak

ikinci bir yeterlik sınavına alınırlar.

(2) Kabul edilebilir bir özrü olmaksızın yeterlik sınavına girmeyen ya da ikinci defa

girdiği yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen müfettiş yardımcıları öğrenim durumlarına

ve derecelerine uygun başka bir göreve Genel Müdürlükçe atanırlar.
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Yeterlik sınavından önce Kuruldan çıkarılma

MADDE 57 – (1) Müfettiş yardımcılığı döneminde, performansına ve çalışmasına göre

müfettişlikte başarı gösteremeyeceği anlaşılanlar, müfettişlik göreviyle bağdaşmayacak tutum

ve davranışları saptananlar, yeterlik sınavı beklenmeksizin, Genel Müdürlük merkez ve taşra

birimlerinde durumlarına uygun kadrolara naklen atanırlar. Bu hususların en az iki müfettiş ra-

poru ve Teftiş Kurulu Başkanının görüşü ile belgelendirilmesi esastır.

Müfettişliğe ve başmüfettişliğe atanma ve yükselme

MADDE 58 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olanlar bir ay içerisinde Tapu ve Kadastro

Müfettişliğine atanırlar.

(2) Müfettişler, yarışma ve yeterlik sınavındaki kıdemleri, mesleki yetenek, gayret, ba-

şarı ve kadro derecelerine göre müfettiş yardımcısı, müfettiş ve başmüfettiş unvanları ile dikey

olarak yükselirler.

(3) Başmüfettişliğe atanmada ve yükselmede, Teftiş Kurulu Başkanının teklifi ile Teftiş

Kurulunda müfettiş yardımcılığı hariç en az 8 yıllık müfettişlik hizmet süresi gereklidir.

Müfettişliğe yeniden atanma

MADDE 59 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olarak müfettişliğe atandıktan sonra istifa

ederek ayrılan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde kendi isteği ile idari görevlere veya

başka kurumlara atanan müfettişler, başvuruları halinde; yeniden kıdemlerine uygun müfettişlik

kadrolarına atanabilirler.

Müfettişlerin kıdemi

MADDE 60 – (1) Yeterlik sınavı sonucu müfettişliğe atananların kıdemleri, yeterlik

sınavındaki başarı sıralarına göre belirlenir.

(2) Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra başmüfettişliğe dönenler, yeterlik sınavın-

daki dönemlerinin en kıdemlisi sayılır.

(3) Başmüfettiş ve müfettiş unvanını kazandıktan sonra Teftiş Kurulundan ayrılarak

Genel Müdürlükte idari görevlerde bulunup tekrar Teftiş Kuruluna dönenlerden, başmüfettiş

unvanındakiler kıdem bakımından yeterlik sınavındaki dönemlerinin sonuna alınır. Müfettiş

unvanıyla dönenlerin kıdemi, Teftiş Kurulundaki müfettişlik hizmet süresi esas alınarak belir-

lenir.

(4) Teftiş Kurulundan ayrıldıktan sonra özel sektörde veya Genel Müdürlük dışında bir

kamu kurumunda çalışan başmüfettiş ve müfettişlerin kıdemlerinin belirlenmesinde, Teftiş Ku-

rulundaki başmüfettişlik ve müfettişlik hizmet süresi esas alınır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğü

Görev ve yükümlülükler

MADDE 61 – (1) Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğü ve personeli;

a) Kurulun yazışma, haberleşme, dosya, kayıt, istatistik, arşiv, taşınır mal ve diğer iş-

lerinin zamanında ve düzgün olarak yürütülmesini ve korunmasını sağlamak,

b) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışma ve hakediş cetvellerinin tahakkukuna

ait işlemlerini yürütmek,
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c) Görevi nedeniyle öğrendiklerini başkalarına açıklamamak, Teftiş Kurulu kayıtlarında

bulunan defter, rapor ve belgeleri, Teftiş Kurulu Başkanının izni olmadıkça hiçbir kişiye gös-

termemek ve vermemek,

ç) Teftiş Kurulu Başkanlığının yıllık bütçesini, performans programını, faaliyet rapo-

runu hazırlamak ve tahakkuk işlerini yapmak,

d) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

görev ve yükümlülüğü bulunmaktadır.

(2) Şube Müdürlüğünün idaresinden, Başkan ve başkan yardımcılarına karşı birinci de-

recede Şube Müdürü sorumludur.

(3) Şube Müdürlüğü aşağıdaki servislerden oluşur;

a) Bilgi işlem, evrak ve arşiv servisi,

b) Plan-program hazırlama, denetim raporlarını değerlendirme ve izleme servisi,

c) İnceleme, ön inceleme, soruşturma raporlarını değerlendirme ve izleme servisi,

ç) İdari işler, personel ve muhasebe servisi.

(4) Şube Müdürlüğü personelinin görev, yetki ve sorumlulukları, servisler itibariyle şu-

be müdürü tarafından belirlenir ve duyurulur. Servislerin sorumluları şube müdürünün önerisi

üzerine Başkanca belirlenir.

Müfettişlik bürolarında görevli personel

MADDE 62 – (1) Ankara ili dışında bulunan görev merkezlerinde oluşturulan müfet-

tişlik bürolarında; yazı, haberleşme ve diğer işleri yapmak üzere yeterli sayıda personel çalış-

tırılır. Bu personelin Teftiş Kurulu emrinde görevlendirilmesi veya ataması yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Teftiş Kurulunun Çalışma Anlayışı, Usul ve Esasları

Çalışma programı

MADDE 63 – (1) Müfettişler, Başkanın önerisi Genel Müdürün onayı üzerine her yıl,

soruşturma ve teftiş gruplarına ayrılarak görevlendirilir. Zorunlu hallerde aynı usulle müfettişlerin

grupları değiştirilebilir.

(2) Müfettişlere hangi grupta görevlendirildikleri Ocak ayı içerisinde bildirilir.

(3) Teftiş grubuna ayrılmış müfettişlere zorunlu haller dışında teftişleri sırasında ince-

leme, ön inceleme ve soruşturma görevi verilmez.

Görevlendirme

MADDE 64 – (1) Müfettişler, Genel Müdürün emir ve onayı üzerine Başkandan al-

dıkları talimatla görev yaparlar.

Çalışma anlayışı ve amacı

MADDE 65 – (1) Teftişte amaç; denetlenen faaliyet, proje ve birimin gelecekte daha

iyi sonuçlar elde etmesi ile hata, noksanlıklar ve usulsüzlüklerin en aza indirilmesine, verilen

hizmetin kalitesinin arttırılmasına, olması muhtemel suiistimallerin ve hizmetleri olumsuz et-

kileyen hususların önceden belirlenerek gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik çözüm önerileri

geliştirmek ve getirmektir.
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(2) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları bu hedeften hareketle;

a) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı içindeki faaliyet, proje ve birimlerde de-

netimin etkin bir şekilde yürütülmesini engelleyen riskleri, hususları ve mükerrerlikleri belir-

lemek,

b) Yapılan işlem ve çalışmalar ile amaca yönelmede kullanılan yöntemlerin uygunlu-

ğunu, harcamaların mevzuata uygun olup olmadığını, işlem ve faaliyetler ile projelerin mev-

zuatına uygun yapılıp yapılmadığını, kamu ve kurum kaynaklarının yerinde, etkin, ekonomik

ve verimli kullanılıp kullanılmadığını denetlemek,

c) Mevzuat ve standarttan sapmalar var ise, bunları belirtmek, ekonomik, sosyal, idari,

hukuki, teknik nedenleri tahlil ederek, sapmaların düzelmesi, iş ve hizmet verimi ile üretimin

ve kalitenin en iyi durum ve rasyonel bir düzeye çıkarılması için öneriler geliştirmek,

amacını göz önünde tutarlar.

(3) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışma anlayışı; etkin, verimli, iktisadi ve cay-

dırıcı bir denetim sistemini öngörmekle birlikte, hata arayan ve sadece tenkit eden statik ve

klasik teftiş sistemini öngörmez. Çalışmalarında sistemli bir yaklaşımla hata, yanlışlık, usul-

süzlük ve mevzuata aykırılıkların olmaması için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik öneriler

geliştirir. Sistemsel sorunları belirler ve sorunların giderilmesine yönelik önerilerde bulunur.

(4) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, çalışmaları sırasında belirledikleri çalışkan, ba-

şarılı, kamu hizmetini gayret ve özveriyle yapan, yetkilerini kamu yararı doğrultusunda kulla-

nan, basiretli personelin ödüllendirilmesi için öneride bulunurlar. Ayrıca, yerine getirilmeyen

veya sürüncemede bırakılan işlerin tamamlattırılmasını, suiistimal ve mevzuata aykırı işlem

yapanlar ile bunlara yol açanların cezalandırılmalarını sağlamak üzere öneride bulunurlar.

Çalışma programı koordinasyon toplantısı

MADDE 66 – (1) Genel Müdürlüğün çeşitli kademelerindeki teftiş ve inceleme organ-

larına verilmiş olan görevlerin en etkin ve verimli bir biçimde uygulanmasını sağlamak ve

yıllık çalışma sonuçlarını değerlendirmek, yeni döneme ait çalışma programının hazırlanmasına

katkı sağlamak amacıyla, her yıl ocak ayı içerisinde Genel Müdürün Başkanlığında; genel mü-

dür yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı ve başkana yardımla görevli müfettişler ile Teftiş Ku-

rulundaki müfettiş ve müfettiş yardımcılarının katılmasıyla toplantı yapılır. Gerek görülürse

Genel Müdür tarafından ilgili daire ve birim başkanları da toplantıya çağırılabilir.

(2) Bu toplantıda, bir önceki yıl ve içinde bulunulan yıla ait teftiş, inceleme, ön inceleme

ve soruşturma sonuçları ile yıl içinde yapılacak faaliyetler ve çalışmalara ilişkin esaslar ve ko-

ordinasyon prensipleri değerlendirilir.

Diğer denetim faaliyetlerinin izlenmesi

MADDE 67 – (1) Bölge Müdürlüklerinin yıllık denetim, inceleme, ön inceleme ve so-

ruşturma çalışmalarını Teftiş Kurulunun çalışmaları ile koordine edebilmek amacıyla; bu bi-

rimler Teftiş Kurulunca bildirilen esaslar çerçevesinde her yıl ocak ayı içerisinde çalışma prog-

ramlarını yaparak onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe gönderirler. Teftiş Kurulu Başkanlığınca
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incelenen bu programlar kesinleştirilerek, uygulanmak üzere ilgili birimine gönderilir ve so-

nuçları takip edilir.

(2) Bu denetim çalışmalarının izlenmesi için düzenlenmiş formlarla, ilgili birimler ta-

rafından Teftiş Kurulu Başkanlığına bilgi verilir.

Çalışma programının uygulanması

MADDE 68 – (1) Çalışma programı; görev merkezleri ve taşra çalışmaları esasına göre

yürütülür.

(2) Görev Merkezi Çalışmaları;

a) Taşra teftiş görevinin sona ermesinden sonra müfettiş ve müfettiş yardımcılarının

katılımıyla, Teftiş Kurulu Başkanınca belirlenecek gündem ve esaslar çerçevesinde değerlen-

dirme toplantıları yapılması,

b) Görev merkezlerinin belediye sınırları içindeki teftişe tabi birimlerde süreli teftişler

ve özel denetimler yapılması,

c) Mevzuatla ilgili konularda inceleme ve araştırma yapılarak bunların Teftiş Kurulunda

tartışılması, sunumlarının yapılması,

suretiyle gerekli görülen zamanlarda yapılır.

(3) Taşra çalışmaları; gerekli görülen hallerde görev merkezi dışında kalan Genel Mü-

dürlük birimlerinin bölgesel hizmet özellikleri dikkate alınarak, bölge, il, ilçe birim, faaliyet,

proje, konu veya süreç bazında tek tek veya gruplar halinde, süreli ve periyodik olarak teftiş

edilmelerini, özel denetim yapılmasını ve inceleme, ön inceleme, araştırma ve soruşturma ge-

reği görev merkezi dışında yapılan her türlü çalışmaları kapsar.

(4) Taşra teftiş programları; Teftiş Kurulu Başkanı veya başkan yardımcıları tarafından

hazırlanır. Gerek görüldüğünde iki başmüfettişin iştiraki sağlanır.

(5) Taşra teftiş programları hazırlanırken; Başkanlıkça ilgili birim ve kişilerden alınan

görüşler, bütçe imkânları, müfettiş sayısı inceleme ve soruşturma ihtiyaçları ile diğer hizmet

gerekleri, teftiş birimlerinin bölgesel özellikleri, şikâyet ve yakınma sayıları ile birimlerin ön-

ceki yıllarda teftiş görüp görmedikleri, diğer denetim birimlerince bölge teftiş programlarına

alınıp alınmadıkları, aynı müfettişlerce yeniden teftiş edilmemesi ilkesi ile müfettişlerin hizmet

gerekleriyle bağdaşan özre dayalı istekleri dikkate alınır.

(6) Teftiş programları hazırlanırken, araştırma, inceleme, ön inceleme ve soruşturma

işleri ve diğer ihtiyaçlar dikkate alınarak, yeteri kadar müfettiş teftiş programı dışı tutulur.

(7) Teftiş Kurulu Başkanlığınca tarih, dönem, uygulama ve esasları belirtilmek suretiyle

hazırlanan teftiş programları Genel Müdürün onayına sunulur. Onaylanan teftiş programları,

müfettişlere teftişlerin başlangıcından en az 15 gün önce bildirilir.

Taşra teftişi görev süresi

MADDE 69 – (1) Teftiş programları merkez ve taşra olmak üzere düzenlenir. Müfet-

tişlere, merkezde veya taşrada görevlendirildikleri, teftişin başlamasından en az 15 gün önce

bildirilir.
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(2) Taşra teftişleri en fazla üç dönem olarak uygulanır. Dönemler arasında belli bir süre

ara verilir.

(3) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görev merkezleri dışında taşrada yapacakları

teftiş süresi en fazla; müfettiş yardımcıları için altı ay, müfettişlik hizmet süresi on beş yıla ka-

dar olan müfettişler için beş ay, yirmi beş yıla kadar olanlar için dört ay, yirmi beş yıldan fazla

olanlar için üç aydır.

(4) Teftiş grubunda yer alan müfettişlere gerektiği durumlarda yaptırılan; inceleme,

araştırma, ön inceleme, soruşturma ve özel denetimlerde görev mahalli dışında geçen süreler,

taşra teftiş sürelerinden sayılmaz.

(5) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları program sürelerini Başkanının bilgisi ve onayı dı-

şında kısaltamaz veya uzatamazlar.

Teftiş programına ara verilmesi veya iptal edilmesi

MADDE 70 – (1) Teftiş programlarının belirlenen tarih ve dönemler arasında kesintisiz

uygulanması asıldır. Ancak, iş yoğunluğu, acil ve zorunlu durumlarda, teftiş programına Baş-

kanın teklifi ve Genel Müdürün izni ve onayı ile ara verilebilir veya ertelenebilir.

(2) Teftiş programının tamamlanmasının iş durumu veya bütçe imkânları itibariyle

mümkün olmaması halinde, Başkan programın iptali için durumu Genel Müdüre intikal ettirir

ve alacağı talimata göre gereğini yerine getirir. Programın iptali durumunda, teftişi yapılamayan

birimlerin teftişleri bir sonraki programda öncelikle yaptırılır.

Teftişlerin yapılması

MADDE 71 – (1) Teftiş, Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı, Döner Sermaye İş-

letmesi Müdürlüğü ile özel kanunlarda ve ikincil mevzuatta teftişi yapılması öngörülmüş faa-

liyet, proje, birim ve süreçlerle ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuat hükümlerine

uygunluğunun, hizmetlerin verilmesindeki ve yönetimdeki sorunların tespiti ve sorunların gi-

derilmesine yönelik önerilerin belirlenmesi amacıyla, belirli zaman aralıklarında denetlenmesi

ilkesine göre düzenlenen ve teftiş edilecek yerleri de gösteren program çerçevesinde yapılır.

Teftişlerde modern denetimin gerektirdiği denetim türleri, yöntem, standart ve usuller kullanılır.

Teftiş talimatlarında hangi denetim tür ve yöntemleri uygulanacağı belirtilir. Teftişlerin belir-

tilen denetim türlerinin usullerine ve standartlarına uygun olarak yapılması esastır.

(2) Başkaca verilmiş bir talimat yok ise, uygulayacağı denetim türünün standartları esas

alınarak teftiş edilecek birimlerdeki iş ve işlemlerin risk esaslı veya örnekleme yoluyla ya da

belirli bir zamanı içeren işlemlerin sırasıyla incelenmesi yoluyla teftiş edilmesine müfettiş ve

müfettiş yardımcısınca teftiş emrindeki talimatlar esas alınarak karar verilir.

(3) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, teftiş emir ve programlarına dâhil birimlerin tef-

tişine gerekli olduğu durumda, kimliklerini göstermek suretiyle kendilerini tanıtarak başlarlar.

(4) Teftişe başlanırken, bir önceki teftişte yapılan önerilerden talimata bağlananların

düzeltilip düzeltilmemiş olduğu, teftiş ile ilgili verilen emirlerin yerine getirilip getirilmediği
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incelenir, tamamlanmayan ve düzeltilmeyen konular raporlarda belirtilir. Ayrıca, ilgili memur-

ların açıklamaları yerinde görülmediği takdirde konuların önemine göre sorumluları hakkında

cezai veya disiplin soruşturması usulünce yapılması istenebilir.

(5) Teftişin, denetlenen birimdeki hizmetin aksatılmaksızın yapılması esastır. Görülen

eksikliğin veya hatanın nedeni ilgili memura sorulur, alınan cevaplar raporda değerlendirilir.

Müfettiş ve müfettiş yardımcıları gerekli gördükleri takdirde, teftiş öncesi veya sonrası sorun-

ların belirlenmesi ve teftiş sonuçlarının değerlendirilmesi yönünden ilgili müdür, birim sorum-

lusu ve memurlarla toplantı yapabilirler.

(6) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları,

a) Teftişi ile görevlendirildikleri Tapu Müdürlüklerinde;

1) Tasarruf Servisi,

2) İnsan Kaynakları Servisi,

3) Arşiv Servisi,

4) Destek Hizmetleri ve Mali İşler Servisi,

5) Döner Sermaye Servisi,

6) Genel Durum,

b) Teftişi ile görevlendirildikleri Kadastro Müdürlüklerinde;

1) Tasarruf veya Teknik İşlemler Servisi,

2) İnsan Kaynakları Servisi,

3) Arşiv Servisi,

4) Destek Hizmetleri ve Mali İşler Servisi,

5) Döner Sermaye Servisi,

6) Çalışma Durumu,

7) Genel Durum,

c) Teftişi ile görevlendirildikleri Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinde görev, faa-

liyet, proje, şube müdürlükleri ve denetim biriminin iş ve işlemleri ile genel durum,

ç) Teftişi ile görevlendirildikleri merkez teşkilatı birimlerinde;

1) Merkez teşkilatında görevlendirildikleri birimin görev, faaliyet, proje ve servislerinin

iş ve işlemleri, genel durum,

2) Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün görev, faaliyet, idari iş ve işlemleri, gelir,

gider ve harcama, ambar, depo ve ayniyat işlemleri,

d) Özel kanun ve ikincil mevzuatlarında denetleneceği belirtilen birim ve kuruluşların

iş ve işlemleri ile genel durum,

teftişlerini yaparlar.

(7) Genel Müdürlük Makamınca verilen özel denetimlerde hangi konuların denetiminin

yapılacağı, görev emirlerinde belirtilir. Özel denetimler görev emirlerinde belirtilen talimatlara

uygun yapılır.
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DOKUZUNCU BÖLÜM

Birlikte Çalışma, Koordinasyon ve İşlerin Devri

Birlikte çalışma

MADDE 72 – (1) Yıllık teftiş, inceleme, soruşturma ve ön inceleme programlarının

gruplar halinde uygulanmasında, her gruba dâhil müfettiş ve müfettiş yardımcılarından en kı-

demlisi çalışmaları düzenler. Ayrıca işe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında, teftiş ve

incelemelere yön vermeyi, işlerin akışını izlemeyi ve sonuç alınmasını sağlayabilecek görüş,

öneri ve önlemlerin uygulanmasını temin eder. Çalışmaların seyri hakkında, uygun bir zamanda

veya istek halinde Başkana özet bilgi veya ön rapor verir ve grup çalışmalarının bitimini izleyen

on gün içerisinde sonuçları rapor haline getirirler.

(2) Ortak çalışmalarda; raporlar hariç, Genel Müdürlükle yapılan her türlü yazışmalar,

grup kıdemli müfettişinin imzasıyla yapılır.

(3) Grup çalışmalarında işin esastan karara bağlanmasında kıdemli müfettişin görüşü

esas alınır. Karara katılmayan müfettiş ve müfettiş yardımcısı kendi görüşünü gerekçeli olarak

belirtir.

(4) Farklı kurum müfettişleri ile birlikte yapılan görevler, 10/1/1983 tarihli ve 83/5929

sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Birden Fazla Kamu Kurum ve Kuruluşla-

rını İlgilendiren Soruşturmalarda Görevlendirilecek Müfettişlerin Görevlendirme Biçimine İliş-

kin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

İşlerin süresinde bitirilememesi ve devri

MADDE 73 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları kendilerine verilen görevleri ara

vermeden bizzat yapıp bitirmek zorundadır. Verilen sürede tamamlanamayacağı anlaşılan gö-

revler hakkında Başkana zamanında bilgi vererek, alacakları talimata göre hareket ederler.

(2) Görevi erteleme veya devir zorunluluğu doğarsa; müfettiş ve müfettiş yardımcıları,

uhdelerindeki görevleri, Başkanın yazılı izniyle erteleyebilir. Bu durumda; ertelenen görev,

işin mahiyetine göre Başkanlığın takdiriyle ileri bir tarihe bırakılabileceği gibi, Genel Müdürün

yazılı emri veya onayı ile başka bir müfettişe ve/veya müfettiş yardımcısına da devredilebilir.

Devredilmesi uygun görülen görevler için, devri yapacak olan müfettiş veya müfettiş yardım-

cısı, görevi devralacak müfettişe verilmek üzere dizi pusulasına bağlı yapılan işlemler açıkla-

narak bir yazı ile dosyayı Başkanlığa sunar.

ONUNCU BÖLÜM

Raporlar

Rapor çeşitleri

MADDE 74 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları; teftiş, inceleme, soruşturma ve ön

inceleme çalışmaları sonucunda, işin özelliğine göre biçimi ile ne şekilde düzenleneceği Baş-

kanlıkça hazırlanan ve Genel Müdürlük onayıyla belirlenen aşağıdaki raporları düzenlerler:

a) Cevaplı rapor,

b) Servis denetim raporu/formu,
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c) Genel durum raporu,

ç) Personel tanıtım raporu,

d) İnceleme raporu,

e) Soruşturma raporu,

f) Ön inceleme raporu,

g) Suç ihbar raporu,

ğ) Tevdi raporu,

h) Özel denetim raporu,

ı) Araştırma raporu.

(2) Cevaplı raporlarda belirtilmesi gerekmeyen hususlar ile teftişi yapılan insan kay-

nakları, arşiv, destek hizmetleri ve mali işler, döner sermaye ile çalışma durumu servislerine

ilişkin hususlar, içeriği Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirlenen form şeklinde düzenlenen servis

denetim raporları ile Genel Müdürlüğe sunulur.

(3) Raporlarda gereksiz ayrıntılara ve tekrarlara yer verilmez, anlaşılır bir anlatımla,

açık ve kesin delillere dayanan eleştiri ve düşünceler ile öneriler belirtilir.

(4) Raporlar gönderileceği yerler dikkate alınarak en az üç nüsha olarak düzenlenir,

Kurul Başkanlığına ve ilgili mercilere gönderilir.

(5) Teftiş Kurulu Başkanlığı, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından gelen raporları in-

celedikten sonra araştırma, inceleme, ön inceleme ve soruşturma raporları ile ilgili Genel Mü-

dürden olur alarak gereği veya bilgi için raporları ilgili dairelerine gönderir. Teftiş raporları

değerlendirilerek gereği, mahalline talimat verilmesi veya bilgi için ilgili daire başkanlıklarına

Teftiş Kurulu Başkanlığınca gönderilir.

(6) Raporlar, bir asıl olmak üzere, en az üç örnek olarak düzenlenir. Raporun her say-

fasının üst kısmına Genel Müdürlüğün antedi, sol üst köşesine sayı, sağ üst köşesine tarih ya-

zılır, sol alt köşesi mühürlenir, paraflanır, son sayfasının altına ise ad, soyadı ve unvan yazılarak

imzalanır.

(7) Raporların düzenlenmesinde kalite yönetim sistemindeki Başkanlıkça uygun görü-

len formlar ve standartlar esas alınır.

(8) Raporların düzenlenmesinde ve yazışmalarda teknolojik gelişmelere uygun olarak

Teftiş Kurulu Başkanlığının belirleyeceği şekil ve usullere uyulur.

Cevaplı rapor, müdürlük cevabı, bölge müdürlüğü görüşü ve müfettişin son görüşü

MADDE 75 – (1) Cevaplı rapor; teftişlerde noksan ve hatalı bulunan işlemlerin, ilgili

birimlerce düzeltilmesi ve ikmali gerektiği mevzuatıyla birlikte açıklanan rapordur. Müdürlük

cevabı, cevaplı raporda belirtilen noksan ve hatalı işlemler için teftiş edilen birimce yapılan

açıklama ve tespitin Genel Müdürlükçe talimatlandırılması durumunda ne kadarlık sürede ta-

mamlanacağı yönündeki cevaptır. Bölge müdürlüğü görüşü ise, tapu ve kadastro müdürlükle-

rinin teftişlerinde düzenlenen cevaplı rapor ve müdürlük cevabında belirtilen hususlarla ilgili
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bölge müdürlüğünün görüşünü ifade eder. Müfettişin son görüşü, cevaplı rapor, müdürlük ce-

vabı ve bölge müdürlüğü görüşü incelendikten sonra, ilgili müfettiş ve müfettiş yardımcısı ta-

rafından belirtilen görüştür.

(2) Cevaplı raporlarda; teftişi yapılan birim, ilgili memurun adı, birimin hangi iş ve iş-

lemlerinin teftiş edildiği, eksiklik ve mevzuata uygun olmayan hususların kanun, tüzük, yö-

netmelik, tebliğ, genelge ve benzeri hukuki düzenlemelerin hangi hükümleriyle ilgili olduğu,

mevzuata göre ne yapılması gerektiği, anlaşılabilir anlatımla kısa ve özlü olarak belirtilir. Ce-

vaplı raporlardaki tenkit maddelerinde tespit, tespitin nedeni, tespitin düzeltilmemesi duru-

munda neden olacağı risk, tespitin düzeltilmesi ve eksikliğin giderilmesi ile ilgili mevzuat ile

tespitle ilgili düzeltme ve eksikliği giderme yönündeki öneriler yer alır.

(3) Teftiş sırasında belirlenen ve inceleme ya da soruşturma gerektiren konular ile de-

netlenen iş ve işlemlerle ilgili olmayan hususlar cevaplı raporda yer almaz.

(4) Cevaplı raporlar, üç nüsha olarak düzenlenir ve cevaplanmak üzere teftişin bitiminde

veya bitiminden itibaren en geç 10 gün içerisinde bir yazı ekinde teftiş edilen birim amirine

verilir. Teftiş edilen birim amirine, cevap için 5 günden az olmamak üzere, raporun içeriği dik-

kate alınarak belli bir süre verilir ve bu süre rapor kapağında belirtilir. Tanınan süreyi geçmemek

üzere ilgililerince cevaplandırıldıktan sonra, cevaplı rapor görüşü alınmak üzere, teftiş edilen

birimin bağlı olduğu Genel Müdürlük taşra teşkilatının en üst amirine, teftiş edilen birimce

gönderilir. Genel Müdürlük taşra teşkilatının en üst amirince, cevaplı raporda belirtilen konular

hakkında görüşleri yazılır ve en geç 15 gün içerisinde, teftişi yapan müfettiş veya müfettiş yar-

dımcısına ya da iletilmek üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına bir yazıyla gönderilir. Cevapları ve

üst amir görüşü alınan raporlar müfettiş ve müfettiş yardımcısı tarafından incelenerek müfettişin

son görüşünün de eklenmesi suretiyle, ilgili daire başkanlığına gönderilmek üzere Başkanlığa

sunulur.

(5) Merkez teşkilatı birimleri ve bölge müdürlüklerinin teftişi sonucu düzenlenen ce-

vaplı raporlarda, birim amirinin cevabı yeterli olup, bu cevabın Teftiş Kurulu Başkanlığına

ulaşmasından sonraki 15 gün içerisinde son görüş için müfettişe gönderilir.

(6) Cevaplı raporların ilgililerince süresi içerisinde cevaplandırılması hususunu müfettiş

veya müfettiş yardımcıları bizzat takip ederler. Cevaplı raporları haklı bir neden olmaksızın

süresi içerisinde cevaplandırmayan, görüşünü belirtmeyen veya usulünce cevaplamayan gö-

revliler hakkında, işlem tesis edilmek üzere, müfettiş ve müfettiş yardımcılarınca Teftiş Kurulu

Başkanlığına bilgi verilir.

(7) Müfettiş veya müfettiş yardımcısı tarafından, cevapların yeterli bulunmaması ha-

linde, son görüşün açık ve gerekçeli olarak yazılması gerekir.

(8) Teftiş Kurulu Başkanı, son görüşleri alınan raporları, gerekiyorsa kendi görüşünü

de ekleyerek, o teftişe ilişkin olarak Genel Müdürlükçe mahalline talimat verilmek üzere ilgili

daire başkanlığına intikal ettirir.
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(9) Hastalık, askerlik, emeklilik, yurt dışı görevi gibi zorunlu nedenlerle raporu düzen-

leyen müfettiş veya müfettiş yardımcısınca son görüşü yazılamayan raporların bu işlemleri

başkanca ya da görevlendirilen başka bir müfettiş veya müfettiş yardımcısı tarafından yapıla-

bilir.

Servis denetim raporu/formu

MADDE 76 – (1) Servis denetim raporu/formu; teftişlerde eksik veya hatalı bulunan

ve ilgili birimlerce düzeltilmesi veya tamamlanması gereken hususların belirtildiği servis ba-

zında düzenlenen rapor veya formdur.

(2) Servis denetim raporu/formu üç nüsha düzenlenir, değerlendirilmesi ve gerekiyorsa

talimat verilmesi için ilgili başkanlığa gönderilmek üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına sunulur.

Genel durum raporu

MADDE 77 – (1) Genel durum raporu; teftişe ve özel denetime tabi tutulan birimler

hakkında Genel Müdürlüğe bilgi vermek amacıyla konu ve süreç bazlı düzenlenen rapordur.

(2) Bu raporlarda;

a) Tapu ve kadastro hizmetleriyle ilgili mevzuatın uygulanmasında görülen genel hata

ve noksanlıklar,

b) Teftiş edilen birimlerin genel olarak hizmet durumu, çalışma yeri, araçları ve diğer

ihtiyaçlar,

c) Genel Müdürlükçe teftiş ve görev emirlerinde açıklanan ve incelenmesi ile değer-

lendirilmesi istenen hususlarla ilgili tespit, analiz ve öneriler,

belirtilir.

(3) Genel durum raporları en az üç nüsha olarak düzenlenip, Genel Müdürlüğe sunul-

mak üzere Başkanlığa gönderilir.

(4) Birden fazla rapor düzenlenmesini gerektiren kapsamlı inceleme, ön inceleme, so-

ruşturma ve teftiş nedeniyle, müfettişlerce ihtiyaç duyulması veya Başkanın isteği halinde,

alınması istenen önlemlerin, müfettişlik önerilerinin ve gerekli görülen diğer hususların özet-

lenmesi amacıyla da genel durum raporu düzenlenebilir.

Personel tanıtım raporu

MADDE 78 – (1) Personel tanıtım raporu; müfettiş ve müfettiş yardımcılarının gerekli

gördüğü durumlarda teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturmalar sırasında tespit ettikleri,

yaptıkları iş ve hizmetler ile çok başarılı personelin yükseltilmesi, ödüllendirilmesi, değerlen-

dirilmesi veya başarısız, sorunlu personelin yerlerinin değiştirilmesi ve idari olarak tedbir alın-

ması gerekli personelin tanıtıldığı rapordur.

(2) Personel tanıtım raporu iki nüsha düzenlenir, değerlendirilmesi için ilgili başkanlığa

gönderilmek üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına sunulur.

İnceleme raporu

MADDE 79 – (1) İnceleme raporu;

a) Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve diğer hukuki düzenlemelerin uygulamalarında

görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yollarıyla yeniden düzenlenmesi gereken hüküm

ve usuller hakkında görüş ve önerilerin,
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b) Teftişlerde, cevaplı rapora yazılması gerekli görülmeyen konuların,

c) Genel Müdür tarafından inceleme talimatı verilen çeşitli konular, hakkında yapılan

inceleme ve varılan sonuçların,

raporlandığı raporlardır.

(2) İnceleme raporu, şikâyet ve ihbar üzerine yapılan inceleme sonucunda; ön inceleme

yapılmasını ve soruşturmayı gerektirir hal görülmediği durumlarda yapılacak işleme esas gö-

rüşlerin, bildirilmesi ve yapılan incelemenin raporlanması amacıyla ekli olarak üç nüsha dü-

zenlenir. İnceleme rapor ve ekleri Genel Müdürlüğe ve inceleme emrinde belirtildiği takdirde

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamın-

da yetkili mercisine gönderilir.

Soruşturma raporu

MADDE 80 – (1) Soruşturma raporları, teftiş ve soruşturmaya tabi personel ile suça

katılan memur olmayan kişilerin ceza ve/veya disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlerine

ilişkin olarak, ceza kanunları ve disiplin hükümlerine göre yapılan soruşturmalar sonucunda

düzenlenen raporlardır. Soruşturma raporları, ceza soruşturması raporu ve disiplin soruşturması

raporu olarak iki grupta ele alınır:

a) Ceza kanunlarına göre soruşturma raporu;

1) Türk Ceza Kanununa veya ceza hükmü bulunan özel kanunlara göre suç sayılan, an-

cak 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kap-

samında olmayan, soruşturulması gereken eylemlerle ilgili olarak düzenlenir.

2) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka-

nununun 17 nci maddesi kapsamına giren bir suçtan dolayı düzenlenen soruşturma raporu mü-

fettiş tarafından doğrudan Cumhuriyet Savcılığına, iki nüshası ise Başkanlığa verilir.

b) Disiplin soruşturma raporu; Genel Müdürlükçe verilen disiplin soruşturması emir-

lerine dayalı olarak, disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlere ilişkin olarak düzenlenir.

Ön inceleme raporu

MADDE 81 – (1) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması

Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan ön inceleme sonucunda ön inceleme raporu dü-

zenlenir.

(2) Ön inceleme raporunda ön inceleme emrinin tarih ve sayısı, ön inceleme konusu,

ön incelemeye nasıl başlanıldığı, hakkında ön inceleme yapılanın kimliği, görevi, adresi, üze-

rine atılı suçlar, suçun işlendiği yer ve tarihi, ön inceleme konusu eylem ve işlemlerin nasıl

gerçekleştiği, kanıtlar, tanık ifadeleri, hakkında ön inceleme yapılanın savunması, hukuksal

değerlendirmeler ile birlikte açıklanır. Hakkında ön inceleme yapılanın üzerine atılı suçlar bir-

den fazla ise, her biri ayrı ayrı irdelenerek elde edilen delillere göre suçun sabit olup olmadığı

tartışılır ve ön inceleme yapılan hakkında soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ge-

rek olup olmadığına, gerekiyorsa uygulanması gereken cezanın kanuni dayanağının ne oldu-

ğuna dair gerekçeli görüş belirtilir.
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(3) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarınca; düzenlenen ön inceleme raporunun aslı ve ek-

leri, yetkili mercilere gönderilir. Söz konusu ön inceleme raporunun iki örneği ve ekleri Teftiş

Kurulu Başkanlığına da sunulur.

Suç ihbar raporu

MADDE 82 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları teftiş, inceleme veya idari soruş-

turma sırasında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında

Kanun kapsamında suç tespit ettiğinde veya kendisine ihbar veya şikâyet vuku bulduğunda,

konuya ilişkin somut delillerini derhal toplayıp, suç ihbar raporu düzenleyerek, en kısa sürede

mezkûr Kanuna göre yetkili merci olarak belirtilen yere, makama bildirir ve raporun bir örneği

ve eklerini Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderir.

Tevdi raporu

MADDE 83 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları teftiş, inceleme, ön inceleme veya

soruşturma sırasında Genel Müdürlük dışındaki kurum ve kurum çalışanlarını ilgilendiren ve

daha detaylı incelenmesi ya da soruşturulması gereken hususlarla ilgili tevdi raporu hazırlaya-

rak ekleri ile birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderirler.

(2) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları tarafından düzenlenen tevdi raporları gereği ya-

pılmak üzere Teftiş Kurulu Başkanlığınca ilgili kurum ya da makama gönderilir.

Özel denetim raporu

MADDE 84 – (1) Merkez ve taşra birimlerinin; işleyişini, genel olarak hizmet duru-

munu, çalışma yeri, araçları ve diğer ihtiyaçlarını, hizmet götürülen vatandaşlara verilen hiz-

metin kalite, verim ve etkinliğini, yönetim standartlarının iyileştirilmesini sağlamak, yönetici-

leri iş başında değerlendirmek ve emrindeki memurlarını hizmete yönlendirmedeki bilgi ve

becerilerini ölçmek ya da Başkanlığa veya çeşitli makamlarına intikal eden bir sorunun ger-

çekliğini belirlemek üzere yapılan denetimler sonucu yazılan rapordur.

(2) Özel denetimlerde düzenlenecek özel denetim raporlarının içeriği, görev emrinde

belirtilen konulara göre belirlenir.

(3) Özel denetim raporları en az üç nüsha olarak düzenlenir, Genel Müdürlüğe sunulmak

üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Araştırma raporu

MADDE 85 – (1) Araştırma raporu, yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, karar, ge-

nelge ve emirlerin uygulanmasında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile

yeniden düzenlenmesi gereken hüküm ve usuller hakkındaki görüş ve önerilerin, Başkanlıkça

araştırma yaptırılan çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin ve araştırmaların, mesleki ve bi-

limsel çalışmaların sonuçlarının bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.

(2) Araştırma raporları, konularının ilgilendirdiği birimler göz önünde tutularak, yeterli

sayıda hazırlanır. Bu raporlar Teftiş Kurulu Başkanlığınca gereği yapılmak ve yararlanılmak

üzere ilgili birim ve yerlere gönderilir.
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Rapor yazma süresi ve adedi

MADDE 86 – (1) Müfettişler kendilerine verilen teftiş, inceleme, ön inceleme ve so-

ruşturma görevlerini en kısa zamanda sonuçlandırıp, teklif ve önerilerinin etkili olabilme nite-

liğinin kaybolmaması, zamanaşımına sebebiyet verilmemesi ve ilgili mevzuatında belirlenen

süreler varsa bu sürelerin aşılmaması için zaman geçirilmeden raporları düzenleyerek en az iki

nüsha halinde Teftiş Kurulu Başkanlığına teslim ederler. Raporlar gönderilecek ilgili makam

ve merciler göz önüne alınarak yeteri sayıda düzenlenir.

(2) Müfettişlere verilen inceleme, ön inceleme ve soruşturma görevlerine ilişkin rapor-

lar, bilgi ve belge temini işlerinin tamamen sonuçlandırılmasından itibaren kanunlarda belirtilen

süreleri aşmamak üzere en geç bir ay içinde düzenlenip Teftiş Kurulu Başkanlığına verilmeli-

dir.

(3) Müfettişler inceleme, ön inceleme ve soruşturma raporlarını bu süre içerisinde ya da

her halükarda görevlendirme tarihinden itibaren kanunlarda belirtilen süreleri aşmamak üzere

en geç üç ay içinde verememeleri halinde, durumu gerekçeli bir yazı ile Teftiş Kurulu Başkan-

lığına bildirirler. İzin, rapor ve öncelikli diğer görevler gibi geçerli nedenlerin bulunması ha-

linde, işin özelliği de dikkate alınarak durum Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından değerlendirilir.

Gerektiği durumda başka müfettiş göreve iştirak ettirilebilir veya başka müfettiş görevlendi-

rilmesi yapılabilir.

(4) Kanunlarda ve yönetmelikte belirtilen sürelerde görevin tamamlanamaması ve ra-

porların yazılamaması durumunda gerekli değerlendirme Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılır

ve gerekli tedbirler alınır.

Raporların içeriği ve ekleri

MADDE 87 – (1) Müfettişler raporlarında görüş ve düşüncelerini, hiçbir etki altında

kalmadan, tarafsız, belgelere ve gerçeklere uygun, gerekçeli bir şekilde belirtirler.

(2) Raporlar, kısa ve açık bir ifadeyle yazılır. Rapor ve eklerinde; silinti, kazıntı ve çı-

kıntı yapılmaz.

(3) Raporların her sayfası ve ekleri müfettişler tarafından mühürlenerek imzalanır. Ra-

porlara konulan tutanak, ihbar mektubu, ifade, belge, kayıt ve yazı örneği gibi eklerin sıra numarası,

adedi, tarihi, sayısı ve konusu gösterilerek dizi pusulası düzenlenir.

(4) Raporlar Teftiş Kurulu Başkanlığının belirlediği standart ve usullere uygun hazır-

lanır ve yazılır.

Raporlar üzerine yapılan işlemler

MADDE 88 – (1) Raporlar, Başkan veya görevlendireceği başkan yardımcısı ve/veya

rapor değerlendirilmesi için görevlendirilen bir veya birden fazla müfettiş tarafından incelenir.

Raporlarda hata ve eksiklik ya da tereddütlü hususların bulunması halinde, Başkanlıkça raporu

düzenleyen müfettiş veya müfettiş yardımcısıyla görüşülerek ve gerektiğinde iade edilerek
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hata, eksiklik veya tereddütlü konuların giderilmesi istenir. Müfettiş veya müfettiş yardımcı-

sınca raporda ısrar edilirse ve bu konuda Başkanlık görüşü oluşturulabiliyorsa, Başkanlık gö-

rüşü ile birlikte rapor ve ekleri değerlendirilmek üzere ilgili başkanlıklara gönderilir. Eğer mü-

fettiş veya müfettiş yardımcısınca bu hususların giderilmemesindeki açıklamalar yeterli bu-

lunmaz ve Başkanlık görüşü de oluşturulamazsa, belirtilen hata, eksiklik ve tereddütleri gider-

mek üzere konu ve raporla ilgili başka müfettişler görevlendirilebilir. Raporlardaki belirtilen

hata, eksiklik veya tereddütler giderilmiş ise Başkanlık görüşü ile birlikte rapor ve ekleri de-

ğerlendirilmek üzere ilgili Başkanlıklara gönderilir. İnceleme, ön inceleme ve soruşturma ra-

porları ile ilgili Genel Müdürlük Makamından olur alınır.

(2) Raporlar üzerinde Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan incelemeden sonra aşağıdaki

süreç izlenir:

a) Cevaplı raporlar ile diğer servis raporları ve inceleme raporları üzerinde yapılması

gereken işlemler ilgili dairesince izlenir, sonuçları Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir.

b) Raporlar üzerine Genel Müdürlükçe uygulanması yerinde görülen işlemlere ait tali-

matlar, Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından raporu yazan müfettiş ve müfettiş yardımcısına,

rapor birden fazla müfettiş tarafından yazılmış ise en kıdemlisine bir yazı veya elektronik posta

ile gönderilir.

c) Teftiş, inceleme, soruşturma, ön inceleme ve özel denetim raporlarının sonuç bölüm-

lerindeki müfettişlik önerileri üzerine yapılan işlemler, talimatlar Teftiş Kurulu Başkanlığı ara-

cılığı ile müfettiş ve müfettiş yardımcısına bildirilir. Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, rapor

sonuçlarıyla ilgili kendilerine yapılan bildirimlerindeki talimatları mevzuatına uygun buldukları

takdirde görülmüştür notu ile Teftiş Kurulu Başkanlığına geri gönderirler. Aksi halde, konu ile

ilgili gerekçeli görüşlerini en geç 15 gün içerisinde Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler. Teftiş

Kurulu Başkanlığınca müfettiş ve müfettiş yardımcılarının yeni görüşleri, ilgili başkanlığa tek-

rar değerlendirilmesi için gönderilir.

ç) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görüşleri karşısında, konu hakkında ilgili dai-

renin görüş ve talimatında değişiklik olmaması halinde Teftiş Kurulu Başkanı konuyu iki kı-

demli müfettişe yeniden incelettirir. İnceleme sonucu müfettişin görüşü doğrulanıyor ise Teftiş

Kurulu Başkanı ve Genel Müdür tarafından konu birlikte değerlendirilir, nihai karar Genel Mü-

dür tarafından verilir ve makam oluru ile karara bağlanır.

d) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının inceleme, ön inceleme, araştırma ve soruşturma

görev onayı dışında kalan ve Genel Müdürlüğün görevlerini daha iyi yapmasını sağlamaya yö-

nelik önerileri, Genel Müdürce uygun görülmek koşuluyla öneriler başlığıyla ilgili birimlere

bildirilmek üzere konuyla ilgili daire başkanlığına gönderilir.

e) Merkez teşkilatı birimlerinin teftiş raporları Genel Müdürün belirleyeceği usul ve

esaslara göre değerlendirilir, talimatları verilir. Sonuçları Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından

Genel Müdür emri ile ilgili birimlere intikal ettirilir.
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ONBİRİNCİ BÖLÜM

Müfettişlere Görevleri ile İlgili Yardım Ödev ve Sorumluluğu

Teftişe yardımcı olmak

MADDE 89 – (1) Teftiş, araştırma, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yapılan birim

ve kuruluş yöneticileri ve çalışanları, müfettiş ve müfettiş yardımcıları tarafından sorulan sözlü

ve yazılı soruları geciktirmeden cevaplamakla yükümlüdürler.

(2) Müfettişler görevli bulundukları yerlerde, resmi araç ve gereçleri yürüttükleri görev

dâhilinde kullanabilirler. İlgili birim ve kuruluş yöneticileri hizmet gereği yapılan bu taleplerin

gereğinin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri yaparlar.

(3) Teftiş, araştırma, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluş yö-

neticileri, hizmetin gereği gibi yürütülmesi için müfettiş ve müfettiş yardımcılarına görevleri

süresince çalışmaları için uygun bir yer sağlar ve gerekli diğer önlemleri alırlar.

(4) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları teftişe yardımcı olmaktan imtina edenler hakkında,

ceza ve/veya disiplin hükümlerine göre soruşturma yapılması için keyfiyeti Teftiş Kurulu Baş-

kanlığına yazı ile bildirir ve alacakları emre göre hareket ederler.

Teftiş sırasında izinler

MADDE 90 – (1) Teftişine başlanan birim görevlilerine daha önce verilmiş izinler

varsa ve henüz izin başlamamışsa, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında müfettişin talebi

üzerine denetim sonuna kadar izinler ertelenebilir.

(2) İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça ve ihtiyaç olmadıkça

izinlerinden geri çağrılmazlar.

Teftiş defteri ve dosyası

MADDE 91 – (1) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde birer teftiş

defteri ve dosyası bulunur. Teftişlere ait rapor, talimat ve yazılar bu dosyada saklanır. Teftiş

defterlerinin her sayfası birim amirince mühürlenir ve defter sonuna kaç sayfadan ibaret olduğu

belirtilerek birim amiri tarafından imzalanır. Müfettişler teftiş defterine, teftişe ne zaman baş-

ladıklarını, bitirdiklerini, hangi tarihler arasındaki işlemler ile hangi servisleri teftiş ettiklerini,

düzenledikleri raporları ve teftiş edilen birim amirinin isim ve unvanını yazarak imzalayıp,

mühürlerler. Teftiş defterine yazılan yazının bir örneği teftiş raporlarıyla birlikte Teftiş Kurulu

Başkanlığına gönderilir.

(2) Teftiş defteri ve dosyasının muhafazasından birim amirleri sorumludur. Birim amir-

leri teftiş defterini, teftiş raporlarını ve bunlarla ilgili emirleri saklamak ve yerine atanan amire

eksiksiz teslim etmekle yükümlüdür. Birimi devralan amir ise, bunları devralmak ve devir iş-

lemi gerçekleşmediği durumlarda Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmekle yükümlüdürler.

(3) Müfettişler teftiş sırasında teftiş defteri ve dosyasında yer alan önceden tenkit edilen

hususlarla ilgili olarak Genel Müdürlük Makamı tarafından verilen talimat ve emirlerin yerine

getirilip getirilmediği hususlarını inceler ve raporlarında bu hususa yer verirler. Genel Müdürlük

tarafından verilen talimat ve emirleri yerine getirmeyenler hakkında müfettişin tespiti ve önerisi

uyarınca gerekli işlemler yapılır.
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ONİKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Teftiş Kuruluna bilgi verme yükümlülüğü

MADDE 92 – (1) Genel Müdürlük merkez birimleri Genel Müdürlük internet sitesinde

yayınlanmayan uygulamaya yönelik talimat, tebliğ, genelge ve benzeri ad altında çıkarılan

mevzuatı bilgi için Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderirler. İnternet sitesinde yayınlanmayan

bu tür talimat, genelge ve benzeri müfettişlere Başkanlıkça duyurulur.

Müfettişlik mühür ve kimlik belgesi ile taşınır mallar

MADDE 93 – (1) Müfettişlere ve müfettiş yardımcılarına, beratıyla birlikte birer mühür

ve Genel Müdür ve Teftiş Kurulu Başkanı tarafından imzalanan fotoğraflı yetki ve kimlik bel-

gesi verilir. Kimlik belgesinde, müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten bir özet yer alır. Kim-

lik belgesi, gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.

(2) Müfettişlere görev sırasında kullanılmak üzere çanta, dizüstü bilgisayar gibi taşınır

mallarla gerekli olan diğer malzeme ve ihtiyaçları Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından temin

edilir.

(3) Müfettişler görevlerinden geçici veya daimi olarak ayrıldıkları takdirde, zimmetle-

rinde bulunan kimlik belgesi, mühür ve kullanım süresi dolmamış taşınır malları eksiksiz teslim

etmek zorundadırlar.

Yolluk ve diğer hakların alınması

MADDE 94 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının avans, yolluk ile diğer mali hak

talepleri mali mevzuata uygun olarak karşılanır. Yolluk avansları merkezde Genel Müdürlüğün

bağlı olduğu Bakanlığın Saymanlığı, taşrada ise muhasebe ve mal müdürlüklerinden alınır ve

ödenir.

(2) Çekilen avansın aylık hak edilecek miktarı aşmaması asıldır. Ertesi aya avans devri,

ancak ayın son günlerinde görevle ilgili olarak yolculuk yapılması ve makul sınırlar içinde kal-

ması halinde uygun görülebilir.

(3) Herhangi bir şekilde ertesi aya devredilen avans borcu miktarının, beş günlük har-

cırah miktarını geçmemesine özen gösterilmesi esastır.

(4) Bütçe uygulaması, avans, yolluk ve benzeri konularda harcama yetkilisi sorumlu-

luğu gereği Teftiş Kurulu Başkanı müfettişlerin görevleriyle ilgili harcama ve giderlerin kar-

şılanmasında bütçe disiplini açısından sınırlamalar getirebilir ve bu konularda gerekli idari ted-

birleri alır.

Çalışma ve hakediş cetvelleri

MADDE 95 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları çalışmalarını ve aldıkları yollukları

her ay düzenleyecekleri geçici görev yolluk bildirimleri ile çalışma ve hakediş cetvelinde gös-

terirler.

(2) Bu cetvellerin ait olduğu ayı takip eden ayın ilk haftası içerisinde hazırlanarak Kurul

Başkanlığına gönderilmesi esastır.
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(3) Çalışma ve hakediş cetvellerinde; o ay içindeki yapılan çalışmalar günler itibariyle

ve ana hatlarıyla belirtilir, ay içerisinde yazılan raporlar gösterilir. Müfettiş ve müfettiş yar-

dımcılarının yolculuklarına ait giderleri aylık hakedişleri ve bunlara karşılık çekilen avansları

gösteren tablolar doldurulur.

(4) Çalışma ve hakediş cetveline; yolluk bildirimi, avans talep formunun bir örneği,

konaklama faturaları, yetki çerçevesinde üçüncü kişilere yapılan ödemeler, uçak biletleri ve

varsa posta giderlerine ve benzeri ait belgeler eklenir.

İzin kullanımı

MADDE 96 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanlığına bilgi

vermeden ve Başkandan izin almadan, görevli bulundukları il hudutlarını terk edemezler. Resmi

ve hafta sonu tatil günlerini yol gideri talep etmemek ve Başkanlığa önceden yazılı bilgi vermek

şartıyla görev mahalli dışında diledikleri yerde geçirebilirler.

Kayıt ve dosya işleri

MADDE 97 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları; yazdıkları rapor ve diğer yazılar

ile kendilerine gelen yazıların birer örneğini arşivlerler.

(2) Raporlar ilgili yerlere resmi yazı ekinde gönderilir.

(3) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, çeşitli mercilere gönderdikleri rapor ve yazılar

ile kendilerine gelen yazıları kendilerine ait kayıt defterine işlerler ve gönderdikleri yazılara

özel sayılarını verirler.

Çalışma yeri

MADDE 98 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarına, görev merkezlerinde ve görev-

lendirildikleri birimlerde sunulan hizmeti aksatmayacak şekilde statü ve görevlerine uygun ça-

lışabilecekleri bir çalışma mekânı temin edilir.

Haberleşme

MADDE 99 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, görev merkezleri dışındaki yerlere

görevli giderken, Teftiş Kurulu Başkanlığına hangi iş için nereye ve hangi tarihte gidileceğini

belirten görev emirlerini ilgi tutarak varış ve ayrılış yazısı verirler.

(2) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları; görevli olarak gittikleri yerlere varış ve buradan

görev bitimi veya izinli ayrılışlarını, aynı gün içinde telefon, faks ve elektronik posta gibi ha-

berleşme araçlarıyla Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler. Müfettiş ve müfettiş yardımcıları

görevli bulundukları yerlerden Başkana bilgi vermeden ayrılamazlar.

Düzenleme yetkisi

MADDE 100 – (1) Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdürün onayı ile bu Yönetmeliğin

uygulanması ile ilgili hususları, diğer düzenleyici işlemlerle belirleyebilir. Teftiş hizmetlerine

yönelik yönerge, genelge, form, rehber ve talimat yayınlayabilir.
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Kazanılmış haklar

MADDE 101 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Tapu ve Kadastro Genel

Müdürlüğü Teftiş Kurulunda Başkan, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı olarak görev

yapanların kazanılmış hakları saklıdır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 102 – (1) 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu

ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 103 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 104 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün

bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/5/2008 tarihli ve 26869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Mes-

lek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasından (f) bendinde

yer alan  “Yapıldığı takdirde intibak eğitimini de kapsayacak şekilde,” ibaresi yürürlükten kal-

dırılmış ve  aynı fıkraya aşağıdaki (s) bendi eklenmiştir.

“s) Polislik mesleğine hazırlık/intibak eğitimi: Başkanlıkça belirlenen süre ve program

dahilinde yaptırılan hazırlık eğitimini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Adayların POMEM’lere sevkinin planlanması

MADDE 14 – (1) Başarı sırasına göre adayların POMEM müdürlüklerine sevk plan-

laması Başkanlıkça yapılır.

(2) Planlama sonuçları adaylara duyurulmak üzere il emniyet müdürlüklerine gönderilir.

Ayrıca, elektronik ortamda planlama sonuçları duyurulur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Geçici kayıt ve polislik mesleğine hazırlık eğitimi

MADDE 15 – (1) POMEM müdürlüklerine, kesin başarı listesine göre planlanmış asıl

adayların geçici kayıtları yapılır. Geçici kayıtlara başvuru, bizzat adayın kendisi tarafından po-

lislik mesleğine hazırlık eğitiminin başlayacağı günün mesai bitimine kadar yapılır.

(2) Geçici kayıtları yapılan öğrenci adayları polislik mesleğine hazırlık eğitimine tabi

tutulur. Bu eğitimi başarıyla tamamlayamayanlar kesin kayıt hakkını kaybeder.

(3) Geçici kaydı yapılan adaylara polislik mesleğine hazırlık eğitimi süresi içerisinde

POMEM müdürlükleri tarafından Sağlık Yönetmeliği hükümlerine göre sağlık kurulu raporları

aldırılır. Sağlık kurulu raporları incelenmek üzere Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir.
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İlgili daire başkanlığı inceleme sonucuna göre raporunda eksiklik görülen adayların eksiklik-

lerini tamamlatır. Gerekirse öğrenciyi yeniden muayene edebilir veya ettirebilir. Sağlık Yönet-

meliğine göre POMEM öğrencisi olup olamayacağına ilişkin karar verir ve bu kararı, gereği

yapılmak üzere Başkanlığa bildirir.

(4) Polislik mesleğine hazırlık eğitimi başlangıcından itibaren adayların güvenlik so-

ruşturmaları ve arşiv araştırmaları POMEM müdürlüklerince yaptırılır. Yapılan güvenlik so-

ruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili sonuçlar POMEM müdürlüklerince değerlendirilerek

karara bağlanır.

(5) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca "POMEM ÖĞRENCİSİ OLAMAZ" kararı ve-

rilen adayların ilişikleri, Başkanın teklifi Genel Müdürün onayı ile kesilir ve POMEM müdür-

lüklerine gereği yapılmak üzere bildirilir.

(6) Polislik mesleğine hazırlık eğitimi süresince adayların iaşe ve ibateleri POMEM

müdürlüğünce karşılanır.

(7) Polislik mesleğine hazırlık eğitimi süresince disiplin suçu işleyen adayların işlemleri

ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Yedek aday çağırma

MADDE 16 – (1) POMEM’e giremeyecekleri anlaşılanlar ile idarece verilen süre içe-

risinde müracaat etmeyen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları

yapılmaz. Geçici kaydı yapılmayan, polislik mesleğine hazırlık eğitiminin başladığı günün me-

sai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, POMEM müdürlüğünden ayrılan veya vefat eden

adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır. Çağrılan yedek aday, kendine tebliğ edildiği

tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde planlandığı POMEM müdürlüğüne evrakları ile bir-

likte gelerek müracaatta bulunur. Bu süre içinde müracaat etmeyen adaylar haklarını kaybetmiş

sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları yapılmaz. Geçici kaydı yapılacak asıl adaylar ile yedek

adaylardan eksik belge ile süresinde müracaat edenlere mazeret durumları dikkate alınarak ida-

rece ilave süre verilebilir. Verilen süre içerisinde eksik belgelerini tamamlamayan adaylar da

haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların da geçici kaydı yapılmaz. Bu fıkra kapsamında

geçici kaydı yapılmayan adayların  dosyaları Başkanın teklifi Genel Müdürün onayı ile işlem-

den kaldırılır.

(2) Polislik mesleğine hazırlık eğitiminin başladığı günden itibaren yedi gün geçtikten

sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek aday çağrılmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Kayıt yaptırmayan adaylar

MADDE 17 – (1) Planlandıkları POMEM’lere süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar,

haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Mahkeme kararı veya mazeretleri nedeniyle planlamaları ya-

pıldığı hâlde, Başkanlıkça belirtilen tarih ve sürelerde POMEM’lere kayıt yaptırmayan veya

eğitim-öğretime başlamayan adayların dosyaları Başkanın teklifi Genel Müdürün onayı ile iş-

lemden kaldırılır.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Polislik mesleğine hazırlık eğitimi döneminde POMEM’den çıkma veya çıkarılma

MADDE 18 – (1) Adaylar, polislik mesleğine hazırlık eğitiminin herhangi bir aşama-

sında POMEM müdürlüğüne yazılı başvuruları ile POMEM’den ayrılma isteklerini bildirerek

ayrılabilirler. Ayrılan adaylara yazılı tebligat yapıldıktan sonra geri dönme istekleri kabul edilmez.

(2) 7 nci maddede sayılan nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların ilişikleri, Başka-

nın teklifi Genel Müdürün onayıyla kesilir.

(3) POMEM’den çıkan veya çıkarılan adaylar, eğitim-öğretimin başlangıcına kadar ya-

pılan masraflardan sorumlu tutulmazlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Geçici kaydı yapılan adayların 7 nci maddede belirtilen esaslara

göre POMEM müdürlüklerince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlattırılır. Gü-

venlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olan, haklarında sağlık komisyonunca “POMEM

ÖĞRENCİSİ OLUR” kararı verilen ve 15 inci maddede belirtilen şartları yerine getiren adayların

kesin kayıtları yapılır.

(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan veya Sağlık Yönetmeli-

ğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan, istifa eden ya da vefat eden adayların dos-

yaları POMEM müdürlüğü tarafından işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir.

(3) Adaylardan, eğitim-öğretimin başlangıcına kadar, taahhütname ve kefalet senedi

getirilmesi istenir, getirilmemesi hâlinde adayın dosyası işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa

gönderilir. Taahhütname ve kefalet senedi miktarı her eğitim-öğretim dönemi için Genel Mü-

dürlük tarafından belirlenir.

(4) Eğitim-öğretim dönemi başladıktan yirmi iş günü sonunda sağlık kurulu raporu iş-

lemleri tamamlanmayan öğrenci adaylarının kesin kaydı yapılmaz. Başkanın önerisi ve Genel

Müdürün onayı ile öğrenci adaylık hakları bir sonraki döneme ertelenir.

(5) POMEM müdürlüklerine kesin kayıt yaptıran öğrenciye, öğrenci kimlik kartı verilir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

7/5/2008 26869

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 31/7/2009 27305

2- 28/9/2010 27713

3- 26/11/2011 28124

4- 3/4/2012 28253
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU KARASAL YAYIN VE 

SIRALAMA İHALESİ USUL VE ESASLARI 

HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, frekans planlarının uygulanması ve karasal

ortamdan yayın lisanslarının verilmesi ile sıralama ihalesi usul ve esaslarının belirlenmesidir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, karasal ortamdan radyo ve televizyon yayınları için

ayrılmış olan frekans bantları üzerinden ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde kamuya

yönelik yapılan yayın hizmetlerini kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televiz-

yonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 26, 27, 37, 42 ve geçici 4 üncü mad-

delerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Analog yayın: Analog modülasyon tekniği kullanılarak kablo, uydu, karasal ve ben-

zeri ortamlardan yapılan yayın hizmetlerini,

b) Bölgesel yayın: Bir coğrafi bölge içindeki illerin toplam nüfusunun asgari yüzde yet-

mişine ve Üst Kurulca coğrafi bölge içinde belirlenen illere ulaştırılan yayın hizmetini,

c) DVB-T2: ETSI EN 302 755 ve ilgili diğer ETSI DVB standartlarında yayımlanmış,

karasal ortamdan yüksek sıkıştırma ve iletim akışına sahip sayısal yayın teknolojisini,

ç) ETSI (European Telecommunications Standards Institute): Avrupa Telekomünikas-

yon Standartları Enstitüsünü, 

d) Gelişmişlik endeksi (GE): Karasal televizyon veya radyo vericisinin yayın ilettiği

iller itibarıyla Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenen gelişmişlik endeksini gösteren istatistik

verilerine göre Üst Kurulca belirlenen değeri,

e) ITU-R (International Telecommunication Union Radiocommunication Sector): Ulus-

lararası Telekomünikasyon Birliğinin radyokomünikasyon ve yayıncılıkla ilgili düzenlemele-

rini,

f) İletim: Yayın hizmetlerinin ilk olarak iletiminin sağlanmasını,

g) İsteğe bağlı yayın hizmeti: Programların kullanıcının seçtiği bir zamanda ve münferit

isteği üzerine medya hizmet sağlayıcı tarafından düzenlenmiş bir program kataloğuna bağlı

olarak izlendiği veya dinlendiği yayın hizmetini,

ğ) İstekli: Sıralama ihalesine katılan medya hizmet sağlayıcı kuruluşu,
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h) K1: Üst Kurulca her yıl yeniden belirlenen frekans veya multipleks kapasitesi yıllık

kullanım ücreti katsayısını,

ı) Kanun: 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın

Hizmetleri Hakkında Kanunu,

i) Kapsama alanı: Bir verici istasyonundan iletilen radyo veya televizyon yayınlarının

standartlara uygun olarak alınabildiği alanı,

j) Karasal ortam: Yayın hizmetinin karasal verici sistemleri vasıtasıyla alıcılara iletildiği

ortamı,

k) Karasal yayın: Yayın hizmetinin karasal ortamdan alıcılara iletilmesi amacıyla yapı-

lan yayını,

l) Medya hizmet sağlayıcı: Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti içeriğinin

seçiminde editoryal sorumluluğu bulunan ve bu hizmetin düzenlenme ve yayınlanma biçimine

karar veren tüzel kişiyi,

m) MK: Bir televizyon kanalı içinde yer alan ve yayıncı kuruluşlara tahsis edilen mul-

tipleks kapasitesi için, Üst Kurulca belirlenen yayın lisans tipi katsayılarını,

n) Multipleks kapasitesi: VHF, UHF veya FM radyo frekans bantlarında, karasal televizyon

veya radyo yayınları için kullanılan multipleksin içinden bir sayısal yayının iletimi için ayrılan

kapasiteyi, 

o) MYKÜ: Multipleks kapasitesi yıllık kullanım ücretini,

ö) RK: Radyo kuruluşlarına tahsis edilen radyo frekansı için Üst Kurulca belirlenen

yayın lisans tipi katsayısını,

p) RYKÜ: Radyo frekans yıllık kullanım ücretini,

r) Sayısal yayın: Sayısal kodlama ve modülasyon tekniği kullanılarak yapılan yayın

hizmetini,

s) Sıralama ihalesi: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarda özel medya hizmet sağla-

yıcı kuruluşlara, karasal yayın lisanslarının verilmesi amacıyla, yeterlilik belgesi almış istek-

lilerin sıralanarak radyo frekansı ve/veya multipleks kapasitesi tahsisine hak kazandığını gös-

teren ve Üst Kurul onayı ile tamamlanan işlemleri, 

ş) Televizyon yayın hizmeti: Programların bir yayın akış çizelgesine dayalı olarak eş

zamanlı izlenebilmesi amacıyla bir medya hizmet sağlayıcı tarafından sunulan şifreli veya şif-

resiz görsel-işitsel yayın hizmetini,

t) Tematik yayın: Günlük yayın süresinin en az yüzde yetmişini haber, belgesel, eğitim,

ekonomi, kültür, tarih, spor, müzik, sinema, dizi film, pazarlama veya benzeri konularda olmak

üzere sadece belli bir türe veya genel izleyici kitlesi dışında belli bir izleyici kesimini hedef

alan programlara ayıran yayını,

u) Ulusal yayın: Ülke nüfusunun asgarî yüzde yetmişine ve Üst Kurulca belirlenen yer-

leşim yerlerine karasal ortamdan ulaştırılan yayın hizmetini,

ü) Üst Kurul: Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu,

v) Yayın alanı: Yayın hizmetinin ulaşması hedeflenen yerleşim yerlerini,
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y) Yayıncı: Televizyon ve/veya radyo yayın hizmeti veren medya hizmet sağlayıcıyı,
z) Yayın hizmeti: Medya hizmet sağlayıcının editoryal sorumluluğu altında ve temel

amacı kamuoyunu bilgilendirmek, eğlendirmek veya eğitmek üzere elektronik iletişim şebe-
keleri yoluyla program sunmak olan, bireysel iletişim hariç olmak üzere, televizyon yayın hiz-
meti, isteğe bağlı yayın hizmeti ve ticarî iletişim ile radyo yayın hizmetini, 

aa) Yayın istasyonu: Yayın hizmetlerinin iletilmesi için gerekli olan bir ya da daha çok
sayıda anten, verici, alıcı ve diğer destek teçhizatından oluşan sistemin bulunduğu mahalli,

bb) Yayın lisansı: Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara, karasal ortamdan yayın yapa-
bilmeleri için Üst Kurulca verilen izin belgesini,

cc) Yayın ortamı: Kablo, uydu, karasal ve benzeri iletim ortamlarını,
çç) Yayın tekniği: Televizyon yayınlarının standart çözünürlüklü televizyon tekniği

veya yüksek çözünürlüklü televizyon tekniği ile yapılmasını,
dd) Yayın türü: Radyo ve televizyon yayınlarının içerik bakımından genel veya tematik

türde olmasını, 
ee) Yerel yayın: En fazla bir ilin sınırları içine karasal ortamdan ulaştırılan yayın hiz-

metini,
ff) YK: Her bir karasal sayısal televizyon veya radyo vericisi ile kapsanan yerleşim ye-

rinin nüfusuna bağlı olarak bu Yönetmeliğin Ek’inde belirlenen yayın katsayısını, 
gg) Yeterlilik belgesi: Sıralama ihalesine katılmak üzere Üst Kurula başvuruda bulunan

ve ilgili mevzuatta belirtilen ön şartları yerine getiren medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara iha-
leye katılabilmelerini teminen Üst Kurul tarafından verilen belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yayın Lisansı Tipleri ve Yeterlilik Belgesi 

Yayın lisansı tipi, türü ve tekniği
MADDE 5 – (1) Yayın lisans tipleri aşağıda gösterilmiştir. 
a) R1 : Ulusal radyo yayın lisansı,
b) R2 : Bölgesel radyo yayın lisansı,
c) R3 : Yerel radyo yayın lisansı,
ç) T1 : Ulusal televizyon yayın lisansı,
d) T2 : Bölgesel televizyon yayın lisansı,
e) T3 : Yerel televizyon yayın lisansı,
(2) Yukarıda belirtilen yayın lisansları genel ve tematik olmak üzere iki türde verilir. 
(3) Televizyon yayınları, standart çözünürlüklü veya yüksek çözünürlüklü teknik ile

iletilir.
İlan ve yayın lisans başvurularının alınması
MADDE 6 – (1) Yayın lisans tipi, türü, tekniği ve sayıları Üst Kurul tarafından onay-

lanan frekans planları esas alınarak Üst Kurulca belirlenir ve Resmî Gazete ile Üst Kurulun
internet sitesinde ilan edilir. Hangi temalarda yayın lisansı verileceği de ilanda belirtilir. 

(2) İlan ile birlikte asgari otuz gün süre belirlenerek yayın lisans başvurularının yapıl-
ması istenir. 
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Yayın lisans başvuru şartları

MADDE 7 – (1) Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayın lisans başvurusunda bulu-

nabilmeleri için Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (f) ve (g) bentle-

rinde belirtilen şartları sağlamaları ve başvurdukları yayın lisans tipine göre 15/6/2011 tarihli

ve 27965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform

ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmelikte

belirlenen sermaye miktarı ile diğer koşullara sahip olması gerekir.

(2) Yayın lisans başvurusunda bulunan kuruluşların, yayın ortamı ve radyo ya da televizyon

yayıncılığı alanında olması fark etmeksizin, yayıncılık alanında en az bir yıl faaliyette bulunmuş

olması zorunludur. Yayıncılık faaliyeti ile ilgili hususların belirlenmesinde, Üst Kurul kayıtları

esas alınır. 

(3) Bir medya hizmet sağlayıcı kuruluş, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen

lisans tiplerinden, yerel, bölgesel veya ulusal yayın lisanslarından sadece birinden olmak üzere

yayın türü ve tekniğinden birisini tercih etmek kaydıyla ve radyo için ayrı televizyon için ayrı

olmak üzere lisans başvurusunda bulunabilir.

Yayın lisans başvurusuna eklenecek belgeler

MADDE 8 – (1) Yayın lisans başvurusu ilanda belirtilen yere yazılı olarak yapılır.

(2) Başvuruya Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmeci-

lerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin

birinci fıkrasında belirtilen bilgi ve belgeler ile kuruluşun ödenmiş sermayesini gösterir belge

ve gerçek kişiye indirgenmiş hisse yapısını gösteren tablo eklenir. 

(3) Yayın lisansı almak üzere Üst Kurula başvuran kuruluşlar diğer ortamlardan yayın

lisansı almış olsalar da, başvurularında bu Yönetmelikte istenen bilgi ve belgeleri Üst Kurula

sunmaları gerekir.

(4) Üst Kurulca, gerek duyulması halinde, ilave bilgi ve belge istenebilir.

(5) Kuruluşlar başvurularında bulunan bilgi ve belgeleri eksiksiz, imza yetkisine haiz

kişilerce imzalanmış, kaşeli olarak teslim ederler.

Başvuruların değerlendirilmesi ve yeterlilik belgesi verilmesi

MADDE 9 – (1) Üst Kurul tarafından verilen sürenin sona ermesinden sonra başvurular

değerlendirilir. 

(2) Yapılan değerlendirmede, belgelerde eksiklik veya düzeltilmesi gereken bir durumu

tespit edilen kuruluşlara tespit edilen eksiklik ve düzeltmenin niteliğine göre otuz günü geç-

memek üzere Üst Kurulca belirlenecek kesin süre verilerek, kuruluştan eksikliği gidermesi is-

tenir.

(3) Verilen süre içerisinde gerekli eksikliği gidermeyen ve/veya düzeltmeyi yapmayan

kuruluşların başvuruları geçersiz sayılır.
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(4) Yapılan değerlendirme sonucunda, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre ye-

terli bulunan kuruluşlara Üst Kurulca Yeterlilik Belgesi verilir.

(5) Yeterlilik belgesi verilmesi uygun görülmeyen başvuru sahiplerine uygun görülme-

me nedeni yazılı olarak bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sıralama İhalesi

Asgari yayın lisans ücretleri

MADDE 10 – (1) Sıralama ihalesinde esas alınacak asgari yayın lisans ücretleri frekans

planları esas alınarak kapsanan nüfus, yayın lisans tipi, türü ve tekniği baz alınarak Üst Kurulca

belirlenir.

Sıralama ihalesi 

MADDE 11 – (1) Sıralama ihalesi, asgari yayın lisans ücretleri üzerinden her lisans

tipi, türü ve tekniği için ayrı ayrı teklif almak suretiyle yapılır. 

(2) Bir medya hizmet sağlayıcı kuruluş televizyon yayını için bir lisans, radyo yayınları

için bir lisans olmak üzere karasal ortamdan en fazla iki yayın lisansına sahip olabilir. Sıralama

ihalesi şartnamesi bu esasa göre hazırlanır. 

(3) Yapılacak sıralama ihalesi sonucuna göre karasal yayın lisansı alacak olan kuruluş-

lara radyo frekansı ve/veya multipleks kapasitesi tahsisi yapılır. Yapılan sıralama ihalesi sonu-

cunda, ihaleye katılan ve teklif veren kuruluşlar verdikleri en son teklif miktarı esas alınarak

sıralanır ve kuruluşa yer aldığı bu sıraya göre;

a) Televizyon yayın lisansı için başvuru yaptığı lisans tipi, türü ve tekniğine göre her

bir verici yerindeki multipleks kapasitesini,

b) Radyo yayın lisansı için başvuru yaptığı lisans tipi, türü ve tekniğine göre yayın ya-

pabileceği her bir verici yerindeki yayın frekansını,

c) İhale sonucu oluşacak sıralamaya göre, kuruluş yayınlarının set üstü kutu veya tüm-

leşik alıcı cihazlarındaki sıralama numarasını,

seçme önceliği verilir.

İhaleye katılabilme şartları

MADDE 12 – (1) Sıralama ihalesine, radyo ve televizyon yayın şirketi olarak kurulan,

radyo ve televizyon yayıncılık alanında en az bir yıl faaliyette bulunan, ihale şartnamesinde

belirtilen ön şartları yerine getiren ve Üst Kuruldan ihaleye girmek için yeterlilik belgesi alan

medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar katılabilir.

İhale şartnamesi

MADDE 13 – (1) İhale şartnamesi ve ekleri Üst Kurulca hazırlanır. 

(2) Şartnamenin hazırlık çalışmaları, Üst Kurul Başkanı tarafından oluşturulacak Şart-

name Hazırlık Komisyonunca yürütülür. Şartname Hazırlık Komisyonu Üst Kurulun ilgili bi-

rimlerinde görevli en az 5 personelden oluşur. Komisyonca hazırlanan şartname Üst Kurul ona-

yına sunulur.
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(3) Şartname ve ekleri bedeli karşılığı Üst Kuruldan temin edilebilir. 

(4) Şartnamede, verilecek yayın lisansının mahiyetine göre belirlenecek şartlardan başka

asgari olarak aşağıdaki hususların yer alması zorunludur: 

a) Yayın lisans sayısı, tipi, türü, tekniği ve lisans süresi,

b) Asgari yayın lisans ücretleri, geçici teminat miktarı ve kesin teminat oranı ile temi-

nata ait şartlar,

c) İhale usulü, ihale tarihi, saati ve yeri, 

ç) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler, 

d) Üst Kurulun ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu,

e) İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde Üst Kurul tarafından

onaylanacağı veya iptal edilebileceği,

f) İhale kararının alınmasından yayın lisansı verilene kadar uygulanması gereken usul

ve esaslar,

g) Vergi, resim ve harçlar ile diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği,

ğ) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken usul ve

esaslar,

h) İhale şartnamesine ilişkin açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.

İhale onay belgesi

MADDE 14 – (1) Her ihale için Üst Kurul kararı alınarak Üst Kurul Başkanı tarafından

imzalanan bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde; ihale konusu yayın lisansının tipi, türü,

tekniği, asgari yayın lisans ücreti, ihalede uygulanacak usul, ilanın şekli ve adedi, geçici teminat

miktarı ile şartname ve eklerinin bedeli ile ilgili diğer hususlar belirtilir. 

İhale işlem dosyası

MADDE 15 – (1) Her ihale için bir işlem dosyası düzenlenir. İhale için hazırlanacak

işlem dosyasında; ihale onay belgesi ve ekleri, ihale şartnamesi ve ekleri, ilan metinleri, istek-

liler tarafından sunulan teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi

ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

İhale komisyonu

MADDE 16 – (1) İhale komisyonu, Üst Kurul tarafından Üst Kurul personeli arasından

görevlendirilecek biri Başkan olmak üzere yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur. 

(2) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır.

Kararlarda üyeler çekimser kalamaz. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorum-

ludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzala-

mak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon baş-

kan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. 

İhalenin duyurulması

MADDE 17 – (1) İhale aşağıdaki usul ve esaslara göre duyurulur.

a) İhale, ihale tarihinden en az on gün önce Resmî Gazete’de bir defa ilan edilir. 

b) İhale ilanı Üst Kurulun internet sitesinde de yayınlanır.
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İhale ilanında bulunması zorunlu olan hususlar

MADDE 18 – (1) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İhale konusu yayın lisansının tipi, türü, tekniği ve lisans süresi,

b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla temin edileceği,

c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte, hangi usulle yapılacağı,

ç) Asgari yayın lisans ücreti ve geçici teminat miktarı,

d) İhaleye katılabilme şartları ve isteklilerde aranılan belgeler.

Geçici teminat

MADDE 19 – (1) İsteklilerden, lisans tiplerine göre asgari yayın lisans ücretinin %10’u

oranında geçici teminat alınır. 

(2) Teminat olarak, tedavüldeki Türk Parası, bankaların verecekleri süresiz teminat

mektupları, Devlet tahvilleri ve Hazine bonoları, Devlet ihalelerinde kabul edilen diğer değerli

kâğıtlar kabul edilir. 

(3) Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından

makbuz karşılığında Üst Kurula yatırılması mecburi olup, bunlar ihale komisyonunca teslim

alınamaz. Her ne suretle olursa olsun, Üst Kurulca alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine

ihtiyati tedbir konulamaz.

(4) Medya hizmet sağlayıcı kuruluşun, ihaleye katılmaması veya ihalenin üzerinde kal-

maması hallerinde, alınan geçici teminat, talebi üzerine iade edilir.

İhale usulü

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak sıralama ihalesi açık teklif

usulü ile yapılır.

(2) Bu usulde; ilanda belirtilen ihale saati gelince ihale komisyonu ihaleye katılmak

için yeterlilik belgeleri ile kuruluşlardan istenilen belgeleri ve alınacak geçici teminatları inceler

ve hangi kuruluşların ihaleye katılacağına karar verir. Bu karar komisyon başkanınca sözlü

olarak duyurulur. 

(3) İhaleye katılamayacakların belge ve geçici teminatlarının geri verilmesi kararlaştı-

rılır. Bu işlemler ihaleye katılanların önünde bir tutanakla tespit edilir. İhaleye giremeyecekler,

ihale yerinden çıkartılır. 

(4) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini

asgari değerden az olmamak kaydıyla, ihale şartnamesinde belirtilen usulde sözlü olarak be-

lirtmeleri suretiyle yapılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma tutanağına yazılır ve teklif sa-

hipleri tarafından imzalanır. Posta ile gönderilen teklifler kabul edilmez. İsteklilerin teklif verme

sırası kura ile belirlenir. 

(5) İhalenin her aşamasında verilecek tekliflerde asgari artırılabilecek miktar veya oran

ihale şartnamesinde belirlenir.

(6) Teklif sahipleri bir önceki kendi teklifini artırmak suretiyle yeni tekliflerde bulu-

nurlar. Bu suretle yapılan artırmada yeni bir teklif gelmezse komisyon başkanı son teklif üze-

rinden ihalenin bitirileceğini duyurur. Buna rağmen teklif gelmemesi halinde artırmaya son

verilir.
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(7) İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. Çekildikleri andaki teklifleri son

teklifleri olarak kabul edilir.

(8) İhale sonucu teklifleri aynı olan kuruluşlar arasındaki sıralama önceliği, kur'a ile

belirlenir. 

(9) Artırmaya ilişkin işlemler tutanakla tespit edilir. Tutanak komisyon başkanı, üyeleri

ve teklif sahiplerince imzalanır.

(10) İhalenin tamamlanmasından sonra kuruluşlar, nihai tekliflerine göre en yüksek ar-

tırımı teklif eden kuruluş birinci sırada olacak şekilde; tekliflerinin yüksekliğine göre en düşük

teklifi veren kuruluşa kadar sıralanır.

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

MADDE 21 – (1) Üst Kurul, gerekli gördüğü hallerde ihale saatinden önce ihaleyi iptal

edebilir.

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilir. Bu

aşamaya kadar şartname alanlara ve teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği, ayrıca tebliğ

edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu

teklifler açılmaksızın teminatlarla birlikte isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nede-

niyle isteklilerce Üst Kuruldan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden iha-

leye çıkılır.

İhale komisyonunun ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olması 

MADDE 22 – (1) İhale komisyonu gerekçesini belirtmek koşuluyla ihaleyi yapıp yap-

mamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir. İhalenin yapılmaması ha-

linde bu durum bütün isteklilere bildirilir. Üst Kurul bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle

herhangi bir yükümlülük altına girmez. 

İhale kararında belirtilmesi gereken hususlar 

MADDE 23 – (1) İhale kararında isteklilerin ticari unvanları, teklif ettikleri bedeller,

hangi yayın tipi, türü ve tekniği için teklif verildiği, ihalenin hangi tarihte, hangi istekliler üze-

rine ve hangi gerekçelerle bırakıldığı, ihale yapılamamış ise nedenleri belirtilir. 

İhale kararının onayı veya iptal edilmesi

MADDE 24 – (1) İhale komisyonu, ihale sonuçlarını beş iş günü içerisinde Üst Kurulun

onayına sunar, Üst Kurul, en geç on iş günü içerisinde ihalenin onaylanmasına ya da iptaline

karar verir. Üst Kurulun kararı, Üst Kurulun internet sitesi dahil uygun yöntemlerle duyurulur.

(2) İhalenin onaylanmaması veya iptal edilmesi durumunda, yeniden ihaleye çıkılır. 

Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

MADDE 25 – (1) İhale sonucu, ihale kararının onaylandığı Üst Kurul karar tarihini iz-

leyen en geç on işgünü içinde, ihale üzerine bırakılanlar dâhil ihaleye teklif veren tüm kuru-

luşlara imza karşılığı elden tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine pos-

talanmak suretiyle bildirilir. 
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(2) İhale üzerine bırakılan kuruluşlara yapılan tebligatta tebliğ tarihini izleyen tarihten

itibaren on günden az olmamak üzere ihale şartnamesinde belirtilen süre içinde kesin teminatı

vermesi bildirilir. 

(3) İhale kararının Üst Kurul tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı

şekilde bildirim yapılır. Üst Kurul bu nedenle herhangi bir yükümlülük altına girmez. 

Kesin teminat ve isteklilerin görev ve sorumluluğu

MADDE 26 – (1) Yayın lisansı verilmesinden önce, ihale üzerinde kalan isteklilerden

ihale sonucu oluşan bedel üzerinden hesaplanmak suretiyle %25 kesin teminat alınır. Yayın li-

sans ücretinin tamamının ödenmesi sonrasında kesin teminat kuruluşa iade edilir. Yayın lisans

ücret taksitlerinden herhangi birisi zamanında ödenmediği takdirde kesin teminat Üst Kurula

irat kaydedilir.

(2) İhale üzerinde kalan istekliler kesin teminatı ihale şartnamesinde belirtilen usule

göre yatırmak ve yayın lisansını almak zorundadır. Yayın lisansının verilmesini müteakip geçici

teminat iade edilir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya

gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan kuruluşların geçici teminatları Üst Kurula irat kayde-

dilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Teknik Şartlar

Teknik şartlar

MADDE 27 – (1) Yayın lisansı verilen medya hizmet sağlayıcılar Üst Kurulca belirle-

nen teknik şartları yerine getirmekle yükümlüdürler. 

Yayın sistemleri 

MADDE 28 – (1) FM yayınlarında aşağıda belirtilen sistemler kullanılır:

a) FM (VHF) radyo yayını, ITU-R BS. 450'de belirtilen standartlara göre frekans mo-

dülasyonlu monofonik ve stereofonik ses yayını sistemi kullanılarak yapılır.

b) Frekans Modülasyonlu radyo yayınıyla birlikte yapılan FM-RDS (Radyo Data Sis-

temi), bilgi yayınında, ITU-R BS. 643'te tanımlanan EN 50067 Standardı kullanılır.

(2) VHF ve UHF bandlarından yapılan karasal sayısal televizyon yayınları DVB-T2,

ETSI EN 302 755, ITU-R BS.1196, ITU-R BT.1209 ve ilgili diğer ulusal ve ITU-R standart-

larına göre yapılır. Standart çözünürlüklü televizyon yayınları 16:9 (geniş ekran) formatında

yapılacaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tahsis İşlemleri ve Yayın Lisansı Verme

Tahsis ve yayın lisansı verilmesi

MADDE 29 – (1) Yapılan sıralama ihalesi sonucunda lisans alma hakkını elde eden

kuruluşlara ihale sonucuna göre frekans veya multipleks kapasitesi tahsis edilir ve Üst Kurulca

yayın lisansı verilir. 
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(2) Yayın lisans süresi on yıldır. Lisans süresinin başlangıcı, karasal televizyon veya

radyo yayın lisans belgesinin düzenlendiği tarihtir. Lisans süresi sonunda veya herhangi bir

nedenle boşalan karasal yayın kapasitesi Üst Kurulca yeniden ihale edilir.

(3) Üst Kurulun karasal yayın lisansı verdiği bir kuruluş bu lisans haklarını devredemez.

Yayın faaliyetine devam etmeme kararı alan kuruluş, lisansını Üst Kurula iade eder.

(4) Lisans süresi içinde yayın tekniği ve türü değiştirilemez.

(5) Karasal yayın lisansı alan kuruluşlar en geç iki yıl içinde kendilerine tahsis edilen

multipleks kapasitesi veya frekansların tümünden yayına geçmek zorundadır. Aksi halde yayın

lisansının verilmesi için Kanunda aranan şartlar ihlal edilmiş sayılır. 

Lisans bedelinin ödenmesi 

MADDE 30 – (1) İhale sonucu oluşan lisans ücretleri, lisans belgesinin verilmesini

müteakip, Kanunun 42 nci maddesine göre ödenir. 

Yayın lisansının iptali, yaptırımlar

MADDE 31 – (1) Yayın lisansı verilmesi için Kanunda ve bu Yönetmelikte aranan şart-

lardan birinin kaybedilmesi halinde, ilgili medya hizmet sağlayıcı kuruluşa gerekli şartları ye-

rine getirmesi için otuz günlük süre verilir. Verilen süreye rağmen istenen şartları yerine getir-

meyen kuruluşun yayınları üç ay süreyle durdurulur. Bu süre zarfında şartın yerine getirilme-

mesi halinde ise, ilgili kuruluşun karasal yayın lisansı iptal edilir. 

(2) Yayın lisansının verilmesi için gerekli şartlara uygunluğunu hile ile elde ettiği tespit

edilen kuruluşun yayın lisansı iptal edilir. 

(3) Mücbir sebeplerle veya Üst Kurulca kabul edilecek nedenlerle yayın hizmetini ye-

rine getiremeyen kuruluşların talepleri halinde yayın lisansı iptal edilir. Bu durumda kalan sü-

reye ilişkin yayın lisans ücreti iade edilir. 

(4) Karasal yayın lisansı olmadan veya iptal edilmesine rağmen yayınlarına devam eden

kuruluşlar hakkında, Kanunun 33 üncü maddesi hükmü uygulanır.

(5) Karasal yayın lisansı olmasına rağmen, lisans tipi dışında yayın yapan ve izinsiz

karasal verici tesis eden medya hizmet sağlayıcılar Üst Kurulca uyarılır. Yapılan uyarıya rağmen

izinsiz yayına devam edenler hakkında, Kanunun 33 üncü maddesi hükmü uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ve Diğer Kamu Yayınları

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu yayınları

MADDE 32 – (1) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, karasal ortamdan gerçekleşti-

receği yayın hizmetlerinin sayısını ve kapsama alanlarını Üst Kurula bildirir. Bu taleplerin

hangi oranda karşılanacağına frekans planları çerçevesinde Üst Kurulca karar verilir.

(2) Karasal radyo yayınları için uygun görülen frekanslar ile karasal sayısal yayınlar

için bir multipleksten az olmamak üzere uygun sayıda multipleks kapasitesi, Türkiye Radyo-

Televizyon Kurumuna tahsis edilir. 
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(3) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna tahsis edilen frekanslar ve multipleks kapasitesi

ile en az dört karasal televizyon ve dört karasal radyo yayını yapılır. Tahsis tarihinden itibaren

iki yıl içinde kullanılmayan veya kullanımına son verilen frekanslar ve multipleks kapasitesi

Üst Kurul tarafından yeniden değerlendirilir.

(4) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna tahsis edilecek multipleks kapasitesi, radyo

yayın frekansı ve set üstü kutu veya tümleşik alıcı cihazlarındaki sıralama numarası sıralama

ihalesinden önce Üst Kurulca belirlenir.

(5) Tahsisten sonra, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun ilave karasal yayın ihtiya-

cının ortaya çıkması hâlinde, bu talep kapasite imkânları ölçüsünde ve bu maddede belirtilen

hususlar çerçevesinde değerlendirilir.

(6) Set üstü kutu veya tümleşik alıcı cihazlarının havadan güncellenmesi (OAD) için,

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna tahsis edilen multipleks kapasitesinden en az 300

Kbit/s’lık bir kapasite ayrılır. 

Diğer kamu yayınları

MADDE 33 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının ikaz, duyuru ve eğitim maksadıyla

karasal radyo veya televizyon yayını yapma talebinde bulunmaları halinde; bu talepler yapıla-

cak protokol çerçevesinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan hizmet alınarak karşılanır.

(2) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kanunlarında radyo ve televizyon yayını yapabi-

leceklerine ilişkin hüküm bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından Türkiye Radyo-Televizyon

Kurumu tarafından herhangi bir ücret alınmaz. 

(3) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu haricindeki kamu kurum ve kuruluşlarına fre-

kans veya multipleks kapasitesi tahsisi yapılmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Frekans ve Multipleks Kapasitesi Kullanım Ücreti

Frekans ve multipleks kapasitesi yıllık kullanım ücretinin hesaplanması ve ödenmesi

MADDE 34 – (1) Karasal ortamdan yapılacak radyo ve televizyon yayın hizmeti için

tahsis edilmiş multipleks kapasitesi ve radyo frekansları için kamu ve özel medya hizmet sağ-

layıcı kuruluşlardan yıllık kullanım ücreti alınır. 

(2) Frekans ve multipleks kapasitesi yıllık kullanım ücreti hesaplanması her bir verici

istasyonu için olmak üzere, karasal sayısal TV frekans planı ve karasal FM radyo frekans planı

esas alınarak, yayın türü, karasal radyo/televizyon etkin yayın güçleri, her bir yayın istasyonu

tarafından kapsanan nüfus ile yayın yapılan iller itibarıyla Kalkınma Bakanlığı tarafından be-

lirlenen gelişmişlik endeksini gösteren istatistik verilerine göre Üst Kurulca hesaplanır. 

(3) Radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin olarak, her bir karasal verici istasyonunda

kullanılan, radyo frekansı ve/veya multipleks kapasitesi için, yıllık kullanım ücreti, Türk Lirası

cinsinden, 

a) Radyo yayını yapan kuruluşlar için : RYKÜ = GE x YK x RK x K1 formülüne göre,

b) Multipleks kapasitesi kullanan kuruluşlar için : MYKÜ = GE x YK x MK x K1 formülüne göre, 

hesaplanır.
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(4) Karasal vericilerle analog televizyon ve/veya radyo yayını ve/veya sayısal radyo/TV

yayını yapan kamu ve özel yayıncı kuruluşların her bir verici istasyonunda kullandıkları frekans

ve/veya multipleks kapasitesi için, Üst Kurula ödeyecekleri yıllık kullanım ücretinin hesap-

lanmasına esas katsayılar sırasıyla;

a) Karasal radyo yayını yapan kuruluşlar için RK: 1,

b) Multipleks kapasitesi kullanan kuruluşlar için MK, Tablo 1’de belirtilen sayılar

olarak belirlenmiştir.

Tablo 1:

Multipleks kapasitesi MK sayısı

0 Kbit/s – 0.99 Mbit/s 1

1- 2.99 Mbit/s 2

3- 4.99 Mbit/s 3

5- 6.99 Mbit/s 4

7- 8.99 Mbit/s 5

9 - 12 Mbit/s 6

c) Etkin yayın gücü ve kapsanan nüfusa göre uygulanacak yayın katsayılarını gösterir

YK tablosu EK-1’de yer almaktadır.

ç) Frekans ve multipleks kapasitesi kullanım ücreti katsayısı (K1), her yıl Üst Kurulca

belirlenerek Üst Kurulun internet sitesinde yayınlanır ve o yılın Ocak ayından itibaren uygu-

lanır.

(5) Kapsanan nüfus ve etkin yayın gücü değerleri ile gelişmişlik endeksini gösteren

istatistik veriler ve bu verilerde olabilecek değişiklikler Üst Kurulun internet sitesinde yayın-

lanır ve kanuni zorunluluk olmadığı sürece Ocak ayından itibaren uygulanır.

(6) Üst Kurulca tespit edilerek tahakkuk ettirilen ücretler, her yılın ocak, nisan, temmuz

ve ekim aylarında olmak üzere dört eşit taksitte ve belirtilen ayların son iş gününe kadar kuru-

luşlar tarafından ödenir. Yayın lisans ücretleri ve yıllık kullanım ücretleri üzerinden tahsil edi-

lecek varsa vergi ve diğer yasal yükümlülükler peşin olarak tahsil edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 35 – (1) 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyo

ve Televizyon Kuruluşlarına Kanal veya Frekans Tahsisi Şartları ve Bunlara İlişkin İhale Usul-

leri ile Yayın Lisansı ve İzni Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Sayısal yayına geçiş dönemi 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Karasal sayısal yayına geçiş uygulama takvimi Üst Kurulca

hazırlanır.

(2) Geçiş döneminde analog televizyon yayınlarına devam edecek kanal sayısını belir-

lemek üzere Üst Kurulca geçiş dönemi analog televizyon uygulama planı hazırlanır. Sıralama

ihalesi sonucuna göre bu Planda öngörülen analog televizyon kanal sayısı kadar yayıncıya,

analog yayınlarına devam etmesine izin verilir.
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(3) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun mevcut analog yayınlarından ne kadarının

geçiş döneminde her bir verici istasyonunda yayın yapabileceğine, istasyon yerlerindeki analog

kanal sayısı dikkate alınarak, ihale öncesinde Üst Kurulca karar verilir ve Türkiye Radyo-Televizyon

Kurumuna bildirilir. 

(4) Sayısal yayına geçiş aşamasında bir emisyon noktasında aynı yayının hem analog

hem sayısal olarak yayınlanması durumunda, analog yayın sona erene kadar olmak üzere, o

emisyon yerinde sadece analog televizyon yayını için kanal/frekans yıllık kullanım ücreti

29/4/2011 tarihli ve 27919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karasal Or-

tamda Yayında Olan Radyo ve Televizyon Kuruluşlarından Alınacak Televizyon Kanal ve Rad-

yo Frekans Yıllık Kullanım Ücretlerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre tahsil edilir. 

(5) Karasal yayın lisansları için sıralama ihalesinin yapılmasının ardından tahsise hak

kazanmayan kuruluşların karasal yayınları bir ay içinde Üst Kurulca durdurulur. 

İzinsiz kanal/frekans veya standart dışı verici kullanımı 

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Medya hizmet sağlayıcılar, kullanımlarına verilen kanal,

frekans veya multipleks kapasitesi haricinde kanal, frekans veya multipleks kapasitesi kulla-

narak yayın yapamazlar. İzinsiz kanal, frekans veya multipleks kapasitesi kullanan kuruluşlar,

bu yayınlarını durdurmaları için uyarılır ve uyarıya rağmen yayınlarını durdurmadıkları tak-

dirde Üst Kurulca vericileri mühürlenerek kapatılır ve Kanunun 33 üncü maddesi hükmüne

göre işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. 

(2) Kuruluşlar, Üst Kurulca belirlenen standart karasal verici çıkış gücü üzerinde verici

çıkış gücü kullanarak yayın yapamaz.

(3) Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında, kuruluşların kulla-

nımına verilen kanal ve frekansların, Üst Kurulca belirlenen standartlara uygun olmayan karasal

vericiler ile kullanılması, Üst Kurulca istenilen teknik düzenlemelerin yapılmaması veya Üst

Kurula bildirdiği ve Üst Kurulca onaylanan gücün üstünde yayın yaptığının sonradan tespit

edilmesi halinde, ilgili kuruluşa vericisini standartlara uygun hale getirmesi veya gerekli teknik

düzeltmeyi yapması için onbeş gün süre verilir. Bu süre içerisinde vericinin Üst Kurulca iste-

nilen standarda uygun hale getirilmemesi durumunda, cihazlar standart hale getirilinceye kadar

ilgili vericiler kuruluşça kapatılır. Kuruluşun standart dışı vericisini kapatmayarak yayına devam

etmesi halinde cihazlar Üst Kurulca mühürlenerek kapatılır ve haklarında Kanunun 33 üncü

maddesine göre işlem yapılır.

(4) Bir kuruluşun aynı emisyon noktasında birden fazla kanal, frekans ve multipleks

kapasitesi kullanmasına izin verilmez. Böyle bir durum tespiti halinde Üst Kurulca uygun gö-

rülen kanal, frekans ve multipleks kapasitesi boşaltılır.

Yürürlük

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.
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Galatasaray Üniversitesinden:

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/7/2010 tarihli ve 27651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray
Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesi
başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Öğretim dili
MADDE 8 – (1) Yüksekokulda öğretim dili Türkçedir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir:
“(2) Derslere yazılırken ödenmesi gereken katkı payları 2547 sayılı Kanunun 46 ncı

maddesi hükümlerine göre belirlenir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrası ve

üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“(1) Yüksekokulda öğrencinin bir dersteki başarısı bağıl değerlendirme yöntemi ile be-

lirlenir. Bağıl değerlendirme yöntemine göre başarı notu, dersi veren öğretim elemanı tarafın-
dan, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu veya bütünleme sına-
vında aldığı notun birlikte değerlendirmesi ve sınıfın genel başarı düzeyinin göz önünde tutul-
masıyla belirlenir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilerin başarı notlarının
hesaplanmasında yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı notu sıfır (0) olarak yazılır. Başarı notları
ve sayısal değerleri aşağıdaki gibidir:

Başarı Notu Sayısal Değer
AA 4,00
BA 3,50
BB 3,00
CB 2,50
CC 2,00
F 0,00

(2) Bir dersten başarılı sayılmak için o dersten elde edilen başarı notunun en az CC ol-
ması gerekir.

(3) Bir dersten (F) alarak başarısız olan öğrencilere bütünleme sınavı açılır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrası

yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

24/7/2010 27651
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TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin “Diş Tedavileri” başlıklı 4.5.1. madde-

sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hiz-

meti sunucuları diş ünitelerindeki ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ilişkin tedavi giderlerinin fi-

nansmanının Kurumca karşılanmasında SUT eki Ek-7/B’de yer alan usul ve esaslar dikkate

alınır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7.1 numaralı maddesinin yirmidokuzuncu fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(29) Yirmisekizinci fıkrada yer alan göz, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, kulak burun

boğaz, kadın doğum ve üroloji branşlarında kullanılan ve bu branşlara ait SUT eki listelerde

yer almayan tıbbi malzeme bedelleri, 1/1/2013 tarihinden itibaren Kurumca karşılanmaz.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğ ekinde yer alan “Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi” (EK-2/G)’nde

fiyatları değişen ve yeni eklenen ilaçların listesi, ekteki “YENİ EKLENEN VE FİYATLARI

DEĞİŞEN YURT DIŞI İLAÇ FİYAT LİSTESİ”nde yer almaktadır.

MADDE 4 – Aynı Tebliğe, ekteki Ek-7/B, Ek-7/B-1 ve Ek-7/B-2 eklenmiştir.

MADDE 5 – Bu Tebliğin;

a) 2 nci maddesi 29/9/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 3 üncü maddesi “YENİ EKLENEN VE FİYATLARI DEĞİŞEN YURT DIŞI İLAÇ

FİYAT LİSTESİ”nde belirtilen yürürlük tarihlerinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
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9/11/2012      CUMA 

ORTASAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

Kuruluşu : 7 Ekim 1920 
9 Kasım 2012 

CUMA 
Sayı : 28462 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
ÜRETİLECEK BASINÇLI SICAK SU FORMUNDAKİ ISI ENERJİSİNİN 

SATIŞI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
                                                        TAVŞANLI – KÜTAHYA 
EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralına ait üretilecek basınçlı sıcak su formundaki ısı 

enerjisinin satışı işidir. 
İhale Kayıt Numarası:  
1 - İdarenin  
a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya 
b) Telefon ve faks numarası : 0274 638 30 53 – 0274 638 31 05  
c) Elektronik posta adresi (varsa) : - 
2 - İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralına ait üretilecek 

basınçlı sıcak su formundaki ısı enerjisinin satışı işi  
- Satış İhalesi 

b) Teslim yeri : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 
c) Teslim süresi :  
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 
b) Tarihi ve saati : 26.11.2012, saat 14.00  
4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-

Kütahya adresinde görülebilir ve 100,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

6 - Teklifler 26.11.2012 tarihi, saat 14:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 
İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk 
istekliye aittir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 
günüdür. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 
9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler 

aynen geçerlidir. 
10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi 

olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 
NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir. 
 8840/1-1 
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HEMZEMİN GEÇİT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2012/159949 

1 - İdarenin : 

a) Adresi : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü  

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000-4108 0 346 2237677 

c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı adı : Hemzemin geçitlerin kontrollü hale 

getirilmesi için 3 kalem malzeme satın 

alınması işi. 

2 - İhalenin : 

a)Yapılacağı Yer : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü 

b) Tarih ve Saati : 29/11/2012 Saat : 14:00 

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir.  

4 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 50,00 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. 8655/1-1 

—— • —— 

150 ADET KABLOSUZ KAREKOD BARKOD OKUYUCU 

SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı’nın ihtiyacı olan 150 adet kablosuz karekod barkod okuyucu idari ve 

teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir.  

3 - İhaleye ait şartname Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/Ankara” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüz ve “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 26 Fatih/İSTANBUL” 

adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.  

4 - İdari şartname ve teknik şartnameye www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

5 - Firmaların tekliflerini en geç 21 KASIM 2012 günü saat 11:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

6 - İhale zarfı, aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda 

açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

9 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 8835/1-1 
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DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 1.050 DEKAR ARAZİ  

KİRAYA VERİLECEKTİR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait 1.050 Dekar alanın tamamı Kavun, Karpuz 

yetiştiriciliği amacıyla 30 EYLÜL 2013 tarihine kadar kiraya verilecektir.  

2 - İhale, 20 KASIM 2012 günü saat 14.30’da Açık Arttırma usulü ile İşletmemiz Alım-

Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen 

fiyatlar uygun görülmediği taktirde İhale, 27 KASIM 2012 tarihinde aynı yer, saat ve şartlarda 

tekrar edilecektir. 

3 - Kiraya verilecek araziye ait bilgiler aşağıda gösterilmiştir. 

 

Parti 

No 

Kira 

Konusu Mevkii 

Miktarı 

(Dekar) 

Muhammen 

Bedel 

(TL/Da) 

Muhammen 

Tutar 

(TL) 

Geçici 

Teminat (TL) 

1 Tarla Topal Osman-1 290 400,00 116.000,00 5.800,00 

2 Tarla Topal Osman-2 170 400,00 68.000,00 3.400,00 

3 Tarla Topal Osman-3 280 400,00 112.000,00 5.600,00 

4 Tarla Bekir Yurdu 310 400,00 124.000,00 6.200,00 

TOPLAM   1.050  420.000,00 21.000,00 

 

4 - Geçici teminatlar ihale saatine kadar İşletmemiz veznesine veya İşletmemizin Halk 

Bankası Dalaman Şubesindeki TR63 0001 2009 2670 0013 000003 nolu hesabına yatırılarak, 

alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir. 

5 - İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No. 62 

Bakanlıklar/ANKARA) ve Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü (Dalaman/MUĞLA) adresinden 

bedelsiz temin edilebilir. 

6 - TİGEM, Bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi 

değildir. İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 

kapsamı dışında yapılmakta olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında 

yapılmaktadır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit 

etmekte serbesttir. 

İlan olunur. 

Tel: 0 252 692 3720  

Fax: 0 252 692 5229 8841/1-1 

—— • —— 

DÜZELTME İLANI 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 

11.10.2012 tarih ve 28438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Renovation and 

Rehabilitation Works for Mardin 1st Street” ihalesiyle ilgili yeterlilik şartları ve tekliflerin son 

teslim tarihi ile ihale açılış tarihi değiştirilmiş olup, ilgililer, söz konusu değişikliklere ve ihale 

ilanının tam metnine http://ipa.sanayi.gov.tr/tr/default veya https://webgate.ec.europa.eu/ 

europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome adreslerinden erişebilir. 

 8837/1-1 
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ŞİRKETİMİZ İHTİYACI SIVI SUDKOSTİK ALIMI (NAOH MİN. %45)  

(NAKLİYE DAHİL) SATIN ALINACAKTIR 

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Sıvı Sudkostik Alımı (NaOH Min. %45) (Nakliye Dahil) açık ihale usulü ile kapalı zarf 

usulü satın alınacaktır. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

SOMA/MANİSA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83 - 613 31 00 - 612 84 49 

c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1500 Ton Sıvı Sudkostik Alımı (NaOH Min. %45) 

(Nakliye Dahil) 

b) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

c) İşin Süresi : Malın tamamı teslim edilinceye kadardır. 

d) Dos. No : 28 SEAŞ 12/77    2012/161826 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

İhale Salonu. 

b) Tarihi ve Saati : 27.11.2012 Salı günü saat 15:00 

c) Teslim Yeri : SEAŞ Ambarı. 

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görülebilir ve 150,-TL. Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı 

hariç 150,-TL. doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 

hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 

doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 

olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi 

halinde, postanın yada kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

5 - Teklifler 27.11.2011 Salı günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret 

A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler tekliflerini birim bedel TL. cinsinden vereceklerdir. 1500 Ton Sıvı Sudkostik 

Alımı (NaOH Min. %45) (Nakliye Dahil) için (TL/Ton), İhale sonucu üzerine ihale yapılan 

istekliye Birim Fiyat üzerinden Birim Fiyat Sözleşmesi düzenlenecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 (Doksan) 

takvim günü olmalıdır. 

8.1. Bu ihale kısmi ve alternatif teklife kapalıdır. 

8.2. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 

8.3. Firmalar teklif ettikleri ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerini gösterir ürün 

broşürlerini (analiz sertifikası da olabilir) ve Türkçe hazırlanmış güvenlik bilgi formlarını 

tekliflerine koyacaklardır. 

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi 

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre 

yapılacaktır. 8803/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI VE EKİPMANLARI  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Ankara İl Özel İdaresi Emlak Yönetimi ve Satın Alma Daire Başkanlığı 

ihtiyacı olan muhtelif cins ve miktar kesintisiz güç kaynağı ve ekipmanları teknik şartnamesine 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

firmaların, ihale doküman bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15.11.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte 

açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 8820/1-1 
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IP TABANLI SANTRAL İLE IP TELEFON VE DOKÜMAN TARAMA VE DİJİTAL 

ARŞİV MODÜLÜ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ihtiyacı IP Tabanlı Santral ile IP Telefon ve 

Doküman Tarama ve Dijital Arşiv Modülü, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamelerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

firmaların, ihale dokümana bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur.  

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini 

belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 14.11.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabileceği gibi her grup 

malzemenin tamamı için olmak üzere ayrı ayrı kısmi teklifte bulunabilirler. Teklif mektuplarında 

teklif edilen ürünlerin marka ve modeli belirtilecektir. 

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

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

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

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

 8819/1-1 
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950.000 TON ÜRÜN NAKLİYESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 

İhale Kayıt Numarası : 2012/162817 

1 - İdarenin    

a) Adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A 

Etlik-Keçiören/ANKARA  

b) Telefon ve faks numarası : 3122942200 - 3122292132 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : akayir@etimaden.gov.tr 

2 - İhale konusu işin niteliği,  

     türü ve miktarı : Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne ait 950.000 Ton/Yıl 

Boraks Pentahidrat (Etibor-48) Ürününün; Kırka Bor 

Türevleri Fabrikalarından Teşekküle ait Dorse 

Tankerlerle Kırka-Değirmenözü arasında yükleniciye 

ait çekicilerle nakliyesi ve stoklama tesisi içine 

tahliyesi işi 

3 - İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:   

a) Yapılacağı yer : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A 

Etlik-Keçiören/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 29.11.2012 - 11:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler :  

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 

4.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubu, 

4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 

4.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesini; 

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belgeyi. 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, 

4.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 

4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini, 
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4.8. Tüzel kişi tarafından is deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belgeyi, 

4.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 

4.10. Mali Durum Belgesini, 

İsteklilerce, teklif edecekleri bedelin %10’undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki 

kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 

gösterir, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka 

referans mektubu sunulacaktır. 

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak yada birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir.  

Banka referans mektubunun, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması 

zorunludur. 

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir 

4.10.1. İş Deneyim Belgesi 

İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri 

tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer 

işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaktır. İş deneyim belgesiyle ilgili diğer 

hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde” 

olduğu gibidir. 

4.10.2. İhale konusu hizmetle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren her türlü 

araçla (çekici-tır) karayolundan yük nakliyesi işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.  

5 - İhale dokümanı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA, Kat: 

12 No: 1208 adresinde (Tel:0 312 294 22 00) ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) 

görülebilir ve 150,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın 

alınması mümkündür. Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 160,00 TL 

doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya 

Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesindeki (Hesap No: 37712245-5001, IBAN 

No: TR080001001745377122455001) Eti Maden İşletmeleri Müdürlüğü hesabına yatırmak 

zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, fatura 

düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası 

ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin 

yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarıda yer alan faks 

numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale 

dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik 

olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

6 - Teklifler 29/11/2012 günü, saat 11:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Gelen Evrak Servisi Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-

Keçiören/ANKARA adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir.  

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 

ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp 

Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 8814/1-1 
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EÜAŞ SEYİTÖMER TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN 

SUPER HEATER VE REHEATER PÜSKÜRTME HATLARINDA KULLANILACAK  

OLAN DİRSEK VE “T” LERİN TEKNİK RESİM VE TEKNİK ŞARTNAMEYE  

GÖRE İMALİ VE EÜAŞ’A TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale Kayıt Numarası : 2012/156660 

1 - Teşekkülün; 

a) Adresi : EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

P.K: 8 Seyitömer/KÜTAHYA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0-274-248 56 60 (Pbx) Fax: 0-274-248 56 65  

c) Elektronik Posta Adresleri : www.euas.gov.tr   &   www.somtes.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin: a) 
 

Sıra no Resim No Malzeme Poz No Miktar (Adet) 

1 113/384 16Mo3 1 50 

2 113/384 16Mo3 2 50 

3 113/384 16Mo3 3 50 

4 113/384 16Mo3 4 50 
 
b) Teslim Yeri : EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Seyitömer/KÜTAHYA  

c)Teslim Süresi : Sözleşmenin İmzalanmasına Müteakip 60 (altmış) 

Takvim günüdür.  

d) Dosya No : Ticaret 2012/97 

e) İhale Usulü : Açık İhale 

3 - İhalenin;  

a) Yapılacağı Yer : EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Komisyonu Toplantı Odası Seyitömer/KÜTAHYA 

b) İhale Tarihi ve Saati : 27.11.2012 günü Saat: 14.00 

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:  

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir.  

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

elektronik posta adresi, 

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

Belgesi; 

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

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

gösterir belge, 

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

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

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 
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f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi  

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,  

ı) İhaleye imalatçı firmalar veya yetkili satıcılık belgesine sahip olan firmalar teklif 

vereceklerdir. Bu belgeleri (aslı veya noter onaylı suretlerini) teklifi ile birlikte verecektir.  

i) Üretici firma veya temin eden firma basınçlı ekipmanlar imalatı için alınmış TÜV 

sertifikalarının (aslı veya noter onaylı suretlerini) teklifi ile birlikte verecektir. 

j) Üretici firma ya da temin eden firma dövme dirsek ve T vb. ürünler için daha önce 

alınmış LLOYD sertifikasını ve üretim sonu sertifikalarını (EN 10204-3-1) e göre (aslı veya noter 

onaylı suretlerini) teklifi ile birlikte verecektir. 

k) İmalatçı firma TSE - EN - ISO 9001, CE - PET - belgelerine sahip olacak imalatçı veya 

temin eden firma bu belgeleri(aslı veya noter onaylı suretlerini) teklifleri ile birlikte sunacaktır.  

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), (c), de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, 

belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad 

kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı 

EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58. madde 

hükümleri uygulanır. 

Her iki halde de İstekli/Yüklenici EÜAŞ’a hiç bir itirazda bulunamaz. 

5 - İhale Dökümanı: 

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 

istenildiği takdirde KDV Dâhil 50,-TL (Y.Elli Türk Lirası) Bedeli mukabili bu adresten temin 

edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur. 

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar 

Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp 

doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi, telefon, faks 

numarası, vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir kaşeli ve imzalı yazı ile istenebilir. 

6 - Teklifler ihale günü 27.11.2012 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik 

Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) Takvim 

günü olacaktır. 

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli 

firmalar bu ihaleye katılamazlar. 

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez. 

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır. 

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 

27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki 

yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 8507/1-1 



9 Kasım 2012 – Sayı : 28462 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 

AŞAĞIDA CİNSİ VE MİKTARI BELİRTİLEN ÇELİK LAMA VE SAÇ MALZEMELERİN 

TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE TEMİNİ VE EÜAŞ’A TESLİMİ İŞİ  

İHALESİ YAPILACAKTIR 

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2012/157215 

1 - Teşekkülün; 

a) Adresi : EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

P.K: 8 Seyitömer/KÜTAHYA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0-274-248 56 60 (Pbx) Fax: 0-274- 248 56 65  

c) Elektronik Posta Adresleri : mustafavergili@somtes.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin:  

a) Miktarı ve Türü 

 

SIRA 

NO MALZEME ÖLÇÜLERİ VE ADI KALİTE 

MİKTAR 

KG 

1 15 x 1500 x 6000 mm. St37.2 siyah sac St 37.2 100.000 

2 25 x 1500 x 6000 mm. St37.2 siyah sac St 37.2 20.000 

3 15 x 100 x 3000 mm St37.2 çelik lama St 37.2 10.000 

4 20 x 30 x 3000 mm St37.2 çelik lama St 37.2 10.000 

5 30 x 40 x 3000 mm St37.2 çelik lama St 37.2 10.000 

6 10 x 10 x 6000 mm St37.2 çelik kare çubuk St 37.2 2.500 

TOPLAM 152.500 KG 

 

b) Teslim Yeri : EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Seyitömer/Kütahya  

c) Teslim Süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 60 takvim 

günüdür. 

d) Dosya No : Ticaret 2012/98 

e) İhale Usulü : Açık İhale 

3 - İhalenin;  

a) Yapılacağı Yer : EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Komisyonu toplantı Odası Seyitömer/KÜTAHYA  

b) İhale Tarihi ve Saati : 29.11.2012 günü Saat: 14.00 

4 - İhaleye Katılma ve İstenilen Belgeler:  

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir.  

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

elektronik posta adresi, 

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

Belgesi; 

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

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

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

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

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi  

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,  

 İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), (c), de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

 İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, 

belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad 

kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı 

EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58. madde 

hükümleri uygulanır. 

Her iki halde de İstekli / Yüklenici EÜAŞ’a hiç bir itirazda bulunamaz. 

5 - İhale Dökümanı: 

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 

istenildiği takdirde KDV Dahil 50-TL (Y.Elli TL) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. 

İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur. 

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar 

Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp 

doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi vergi dairesi 

ve vergi numarasını gösterir yazı ile istenebilir. 

6 - Teklifler ihale günü 29.11.2012 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik 

Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 Takvim günü 

olacaktır. 

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli 

firmalar bu ihaleye katılamazlar. 

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez. 

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır. 

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 

27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki 

yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 8566/1-1 
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24 AY SÜRELİ 18 ADET SÜRÜCÜLÜ ARAÇ KİRALAMA 

HİZMET ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR 

(TEİAŞ) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 4. İletim Tesis ve İşletme 

Grup Müdürlüğünden:   

24 Ay Süreli 18 Adet Sürücülü Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununun 3g maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2012/159396 

1 - İdarenin  

a) Adresi : N. Kemal Mh. Sütcü Cad. Şekermaslak. Sok. No:9 

Ümraniye/İSTANBUL  

b) Telefon ve faks numarası : 2165215800 - 2163281193 

c) Elektronik Posta Adresi : 4grupmd@teias.gov.tr  

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı 

bilgi bu ilan metninin sonundaki ekli tabloda 

belirtilmiştir. 

b) Yapılacağı yer : İSTANBUL 

c) İşin süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2013, işin bitiş tarihi 

31.12.2014 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 4. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP 

MÜDÜRLÜĞÜ Sütcü Cad. Şekermaslak. Sok. 

No: 9 Ümraniye/İSTANBUL  

b) Tarihi ve saati : 20.11.2012 - 14:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi. 

4.1.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi;  

4.1.1.2. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.3. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi,  

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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4.1.3. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde 

sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  

4.1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge,  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda 

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,  

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunularak sağlanabilir.  

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler: 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;  

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,  

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, 

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  

İsteklinin;  

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,  

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması,  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz.  

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturalar,  

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  
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Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır.  

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler,  

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Kamu veya Özel sektörde verilmiş olan sürücülü araç kiralama hizmetleri bu 

ihalede benzer iş olarak kabul edilecektir 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6 - İhale yerli isteklilere açıktır. 

Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TL (Türk Lirası) karşılığı 

Sütcü Cad. Şekermaslak. Sok. No: 9 Ümraniye/İST. adresinde bulunan Satın Alma ve Ticaret 

Servisi adresinden satın alınabilir.  

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 210 TL (Türk Lirası) doküman bedelini T.C 

Ziraat Bankası Ümraniye Şubesi TR560001000717377120446033 yatırmak zorundadır. Posta 

yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile 

ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını 

yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce 

göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla 

gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından 

veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 

edilecektir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sütcü Cad. Şekermaslak. Sok. No: 9 

Ümraniye/İST. adresinde bulunan Muhaberat Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Her grup için verilen teklif ayrı değerlendirilecek olup, ekonomik açıdan en avantajlı 

teklife sahip istekliye ihale edilecek, her kısım (grup) için ayrı ayrı birim fiyat sözleşme 

İmzalanacaktır. 

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. İstekliler her grup için ayrı ayrı teklif verebilirler. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
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11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendine göre, ceza ve 

ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir. 

 

S. 

No 

GRUP 

NO: CİNSİ 

MİKTAR 

(ADET) ÖZELLİKLERİ 

1 1 BİNEK 4+1 (Siyah renk) 1 ADET Klima, ABS, ASR, 6 adet 

AİRBAG, OGS’li, Navigasyonlu ve 

GPS’li olacak.  En fazla 1 yaşında 

olacak. 

2 2 BİNEK 4+1 2 ADET Klima, ABS, 2 ADET AİRBAG, 

OGS’li, Navigasyonlu ve GPS’li 

olacak. En fazla 3 yaşında olacak. 

3 3 MİNİVAN Yandan camlı, 

çift sıralı 4+1 

2 ADET Klima, OGS’li, Navigasyonlu ve 

GPS’li olacak. En fazla 5 yaşında 

olacak. 

4 4 Yandan Camlı çift sıralı 

Panelvan     (5+1) 1 Adedi 

Tepeören İşletme Grup 

Başmühendisliğinde 

görevlendirilecektir. 

8 ADET Klima,  OGS’li Navigasyonlu ve 

GPS’li olacak. Ayrıca yolcu taşıma 

bölümü ile yük taşıma bölümü 

arasında paravan olacaktır. En fazla 

5 yaşında olacak. 

5 5 Minibüs 8+1 kişilik. 1 ADET Yolcu bölümünde de Klima, ABS, 

ESP, ASR, EDL,…vb Otomatik sağ 

kayar kapı, Araç siyah renkli, yolcu 

bölümündeki camlar Stor perdeli,  

OGS’li, Navigasyonlu ve GPS’li 

olacak. En fazla 5 yaşında olacak. 

6 6 Otobüs 27+1 (Personel 

Servisi Ümraniye - 

İçmeler). 

1 ADET Klimalı, Koltuk sigortalı ve OGS’li 

olacak. En fazla 5 yaşında olacak. 

7 7 Otobüs 17+1 (Personel 

Servisi + Hizmet Aracı) 

Ümraniye – Paşaköy. 

1 ADET Klima,  OGS’li, Navigasyonlu, 

Koltuk sigortalı ve GPS’li olacak. 

En fazla 5 yaşında olacak. 

8 8 Çift Kabinli Kamyonet 

4X4 (Pick-up) 1 Adedi 

Tepeören İşletme Grup 

Başmühendisliğinde 

görevlendirilecektir. 

2 ADET Klima, ABS, 2 ADET AİRBAG, 

OGS’li Navigasyonlu ve GPS’li 

olacak, ön tamponda elektrikli vinç, 

arka tamponda çeki demiri, arka 

kasa kapalı ve merdiven taşıma yeri 

olacaktır. En fazla 5 yaşında olacak. 

  TOPLAM 18 ADET 

ARAÇ 

 

 8663/1-1 
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18 ADET JEOTERMAL KAYNAK, 1 ADET DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSATLI 

SAHA İHALE EDİLECEKTİR 

Aydın İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden: 

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa bağlı Uygulama 

Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 18 (on-sekiz) adet Jeotermal Kaynak, 1 (bir) adet Doğal 

Mineralli Su Arama Ruhsatlı Sahalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi 

hükümlerine göre “Açık Teklif Artırma Usulü” ile ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır. 

1- Aşağıda ili, ilçesi, ruhsat numarası, alanı, paftası, geçici teminatı, ihale tarihi ve saatleri 

yazılı jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarının ihalesi yapılacaktır. 

40 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Aydın İli, Söke İlçesi, Alanı:1219 Ha, Pafta: M19a4, M19d1 

Taban İhale Bedeli:75000,00 TL, Geçici Teminatı:2250,00 TL, İhale Saati: 14:00 

 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta 7. Nokta 

Sağa (Y) 546 800 544 742 544 800 544 800 549 251 546 750 544 599 

Yukarı (X) 4 175 000 4 178 000 4 178 000 4 179 000 4 179 000 4 173 999 4 173 999 

 

2008/44 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Aydın İli, Germencik İlçesi, Turanlar Köyü, Alanı:112,0 Ha, Pafta: M19a3, M19a4 

Taban İhale Bedeli:100.000,00 TL, Geçici Teminatı:3.000,00 TL, İhale Saati:14:10 

 

 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 

Sağa (Y) 548 000 547 500 547 750 548 000 

Yukarı (X) 4 186 520 4 186 500 4 189 500 4 189 500 

 

2008/45 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Aydın İli, Kuyucak İlçesi, Horsunlu Beldesi, Alanı: 1312,14 Ha, Pafta: M21a1, M21a2 

Taban İhale Bedeli:100.000,00 TL, Geçici Teminatı:3.000,00 TL, İhale Saati: 14:20 

 

 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 

Sağa (Y) 642 500 642 500 646 000 646 000 641 062 641 024 

Yukarı (X) 4 195 000 4 195 558 4 197 000 4 193 000 4 192 998 4 193 228 

 

2008/48 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Aydın İli, Nazilli İlçesi, Direcik Köyü, Alanı: 3468,4 Ha, Pafta:M20b4 

Taban İhale Bedeli:100.000,00TL, Geçici Teminatı:3.000,00TL, İhale Saati: 14:30 

 

 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 

Sağa (Y) 610 053 615 000 616 507 616 800 

Yukarı (X) 4 188 218 4 188 800 4 188 955 4 186 998 

 

 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 8.Nokta 

Sağa (Y) 617 500 614 500 612 000 610 050 

Yukarı (X) 4 180 000 4 180 000 4 188 000 4 188 000 
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2008/64 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Aydın İli, Söke İlçesi, Alanı:4861,78 Ha, Pafta:M18b3, M18c2 

Taban İhale Bedeli:150.000,00 TL, Geçici Teminatı:4.500,00 TL, İhale Saati:14:40 

 

 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 

Sağa (Y) 536 840 539 220 542 230 537 050 534 180 

Yukarı (X) 4 182 875 4 186 165 4 182 665 4 173 145 4 179 445 

 

2008/72 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Aydın İli, Merkez İlçesi, Karahayıt Köyü, Alanı:824,69 Ha, Pafta: M20a4 

Taban İhale Bedeli:75.000,00 TL, Geçici Teminatı:2.250,00 TL, İhale Saati: 14:50 

 

 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 

Sağa (Y) 592 000 596 276 594 500 590 605 

Yukarı (X) 4 184 814 4 182 835 4 182 000 4 182 622 

 

2009/76 Nolu Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Aydın İli, Germencik İlçesi, Çamköy Köyü, Alanı:0,57 Ha, Paftalar: M19a1 

Taban İhale Bedeli:50.000,00TL, Geçici Teminatı:1.500,00 TL, İhale Saati: 15:00 

 

 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 

Sağa (Y) 548 125 548 091 548 000 

Yukarı (X) 4 200 000 4 199 909 4 200 000 

 

2009/79 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Aydın İli, Germencik İlçesi, Kızılcapınar Köyü, Alanı: 1,52 Ha, Paftalar:M19a1 

Taban İhale Bedeli:50.000,00TL, Geçici Teminatı:1.500,00 TL, İhale Saati: 15:10 

 

 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 

Sağa (Y) 548 000 548 091 548 000 

Yukarı (X) 4 200 000 4 199 909 4 199 666 

 

2009/80 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Merkez, Alanı:788,77 Ha, Paftalar: M18b4 

Taban İhale Bedeli:75.000,00 TL, Geçici Teminatı:2.250,00TL, İhale Saati:15:20 

 

 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 

Sağa (Y) 532 500 532 500 530 650 530 740 527 604 527 600 528 116 

Yukarı (X) 4 186 916 4 186 315 4 186 300 4 185 119 4 183 552 4 183 600 4 186 761 

 

2009/81 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Merkez, Alanı: 1114,70 Ha, Paftalar:M18a3, M18b4 

Taban İhale Bedeli:100.000,00 TL, Geçici Teminatı:3.000,00 TL, İhale Saati: 15:30 

 

 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 

Sağa (Y) 521 400 522 602 522 490 524 196 523 500 526 391 

Yukarı (X) 4 189 500 4 189 005 4 188 850 4 188 224 4 186 600 4 186 701 

 7.Nokta 8.Nokta 9.Nokta 10.Nokta 11.Nokta ---------- 

Sağa (Y) 526 125 523 515 523 700 522 200 520 880 ---------- 

Yukarı (X) 4 185 000 4 184 150 4 185 800 4 187 000 4 188 200 ---------- 
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2009/82 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Aydın İli, Söke İlçesi, Merkez-Yamaç Köyü, Alanı:129,94 Ha, Paftalar:M18b3, M18b4 

Taban İhale Bedeli:50.000,00 TL, Geçici Teminatı:1.500,00 TL, İhale Saati: 15:40 

 

 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 

Sağa (Y) 537 250 535 048 534 180 534 445 534 370 534 060 537 250 

Yukarı (X) 4 183 500 4 180 563 4 179 445 4 178 862 4 178 809 4 179 500 4 183 980 

 

 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 

Sağa (Y) 531 098 531 135 530 707 

Yukarı (X) 4 180 420 4 179 932 4 180 146 

 

2009/154 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Aydın İli, Söke İlçesi, Balat-Akköy, Alanı: 2159,06 Ha, Paftalar: M18c4, M18d3, N18a2, 

N18b1, N18b2 

Taban İhale Bedeli:100.000,00 TL, Geçici Teminatı:3.000,00 TL, İhale Saati: 15:50 

 

 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 

Sağa (Y) 523 227 518 550 517 800 523 077 

Yukarı (X) 4 148 997 4 149 000 4 152 300 4 152 297 

 

 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 

Sağa (Y) 532 742 534 000 530 266 

Yukarı (X) 4 151 767 4 149 000 4 148 997 

 

2009/155 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Aydın İli, Çine İlçesi, OvaKöyü, Alanı:2312,52 Ha, Paftalar: M19c2, M19c3, M20d1 

Taban İhale Bedeli:50.000,00 TL, Geçici Teminatı:1.500,00 TL, İhale Saati:16:00 

 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 

Sağa (Y) 584 536 585 663 584 370 583 370 581 664 

Yukarı (X) 4 171 866 4 171 584 4 171 215 4 161 215 4 162 223 

 6. Nokta 7. Nokta 8. Nokta 9. Nokta -------- 

Sağa (Y) 581 975 580 730 581 434 583 000 -------- 

Yukarı (X) 4 163 070 4 162 857 4 165 291 4 170 900 -------- 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta 

Sağa (Y) 588 000 588 900 589 853 590 000 588 503 588 000 

Yukarı (X) 4 172 274 4 172 380 4 171 544 4 170 000 4 170 000 4 171 760 
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2009/156 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Aydın İli, Çine İlçesi, Kargı Köyü, Alanı:2364,53 Ha, Paftalar: M19c3, M20d4 

Taban İhale Bedeli:50.000,00 TL, Geçici Teminatı:1.500,00 TL, İhale Saati:16:10 

 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 

Sağa (Y) 586 870 587 616 588 230 587 500 590 280 

Yukarı (X) 4 160 215 4 163 383 4 162 769 4 160 000 4 155 500 

 6. Nokta 7. Nokta 8. Nokta 9. Nokta 10. Nokta 

Sağa (Y) 591 602 592 162 591 220 597 120 596 667 

Yukarı (X) 4 159 396 4 158 837 4 155 985 4 154 315 4 153 227 

 11. Nokta 12. Nokta 13. Nokta 14. Nokta ------ 

Sağa (Y) 590 430 587 580 586 035 586 048 ------ 

Yukarı (X) 4 153 925 4 157 165 4 160 426 4 160 450 ------ 

 

2009/157 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Aydın İli, Didim İlçesi, Akbük Beldesi, Alanı:2637,18 Ha, Paftalar: N18b1, N18b2 

Taban İhale Bedeli:75.000,00 TL, Geçici Teminatı:2.250,00 TL, İhale Saati:16:20 

 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 

Sağa (Y) 530 000 538 000 535 000 535 000 533 518 

Yukarı (X) 4 148 499 4 147 500 4 147 500 4 142 399 4 141 509 

 6. Nokta 7. Nokta 8. Nokta 9. Nokta 10. Nokta 

Sağa (Y) 532 139 532 510 532 985 531 252 529 951 

Yukarı (X) 4 141 315 4 142 451 4 143 940 4 144 432 4 144 812 

 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 

Sağa (Y) 529 908 530 614 531 319 529 900 

Yukarı (X) 4 141 628 4 141 412 4 141 199 4 141 000 

 

2011/61 Nolu Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Aydın İli, Bozdoğan İlçesi, Yeniköy-Papazlık-Araplı-Eymir Köyü, Alanı:3274,92 Ha, 

Paftalar: M20c1,M20c4 

Taban İhale Bedeli:200.000,00 TL, Geçici Teminatı:6.000,00 TL, İhale Saati:16:30 

 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta 

Sağa (Y) 611 750 614 500 614 500 614 346 614 352 614 035 

Yukarı (X) 4 178 600 4 178 600 4 173 000 4 173 000 4 174 014 4 174 270 

 7. Nokta 8. Nokta 9. Nokta 10. Nokta 11. Nokta 12. Nokta 

Sağa (Y) 614 000 614 000 614 500 615 000 616 000 616 000 

Yukarı (X) 4 174 270 4 171 000 4 171 000 4 169 000 4 169 000 4 167 000 

 13. Nokta 14. Nokta 15. Nokta 16. Nokta 17. Nokta 18. Nokta 

Sağa (Y) 616 500 616 500 614 500 614 227 615 015 615 004 

Yukarı (X) 4 167 000 4 165 000 4 165 800 4 166 018 4 166 019 4 168 645 

 19. Nokta 20. Nokta 21. Nokta 22. Nokta 23. Nokta 24. Nokta 

Sağa (Y) 612 223 612 280 611 226 610 750 611 500 611 750 

Yukarı (X) 4 168 663 4 172 000 4 172 001 4 174 500 4 176 000 4 178 000 
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2011/84 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Aydın İli, İncirliova İlçesi, Arzular Köyü Alanı:10,72 Ha, Paftalar: M19a2 

Taban İhale Bedeli:50.000,00 TL, Geçici Teminatı:1.500,00 TL, İhale Saati:16:40 

 

 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 

Sağa (Y) 563 000 562 451 562 486 563 000 

Yukarı (X) 4 193 863 4 193 754 4 194 084 4 193 935 

 

2012/26 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Aydın İli, Nazilli İlçesi, Hamidiye Köyü, Alanı:4822,8 Ha, Paftalar: M20b3, M20b4, 

M21a4 

Taban İhale Bedeli:50.000,00 TL, Geçici Teminatı:1.500,00 TL, İhale Saati:16:50 

 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 

Sağa (Y) 626 550 629 367 633 740 635 200 

Yukarı (X) 4 190 000 4 190 734 4 191 440 4 189 700 

 5. Nokta 6. Nokta 7. Nokta 8. Nokta 

Sağa (Y) 631 100 617 170 616 680 621 548 

Yukarı (X) 4 189 650 4 184 000 4 188 700 4 189 478 

 

2009/87 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Aydın İli, Söke İlçesi, Yaman Köyü, Alanı:4885,54 Ha, Pafta: M18b3, M18b4, M18c1, 

M18c2 

Taban İhale Bedeli:75000,00 TL, Geçici Teminatı:2250,00 TL, İhale Saati: 17:00 

 

 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 

Sağa (Y) 530 650 538 950 534 060 535 465 531 400 

Yukarı (X) 4 186 300 4 186 370 4 179 500 4 176 375 4 176 460 

 

İhale tarihi: 20/11/2012, Saat: 14:00’de başlayacak, 10 dakika ara ile ihaleler yapılacaktır. 

2 - İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Aydın İl Özel İdaresi Hizmet Binasında İl 

Encümenince yapılacaktır. 

3 - Konu ile ilgili şartname ve diğer evraklar Aydın İl Özel İdaresi Jeotermal 

Müdürlüğü’nden mesai saatleri içerisinde görülebilir. 

4 - İsteklilerin teklif mektubunu kapalı zarfla 20/11/2012 tarihi saat 14:00’e kadar İl 

Encümenine teslim etmeleri gerekmektedir. 

5 - İhaleye katılmak için 2886 sayılı kanunun ilgili maddelerince usulüne göre 

hazırlanmış; 

6 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır; 

İstekli Gerçek Kişi ise : 

a - Kanuni ikametgâhı olması (mahalle muhtarından alınacak ikametgâh ilmühaberi) varsa 

telefonunu bildirmesi, 

b - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi 
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c - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti 

d - Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, süresiz banka teminat mektubu veya 2886 

sayılı Kanunun 26. Maddesindeki teminat değerleri. 

İstekli Tüzel Kişilik ise ; 

a - İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette 

olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge, 

b - Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına girişimde bulunacak (ihaleye 

girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname ve 

vekile ait imza sirküleri, 

c - Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya teminat 

mektubu (devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir), 

7 - İhaleye Katılacak Gerçek Kişiler ve Tüzel Kişilikler tarafından her sayfası ayrı ayrı 

imzalanmış şartname 

8 - İhale dokümanının alındığına dair 100,00,-TL’lik makbuz, 

9 - Başvuru yapılmayan sahalar ihale gününü takip eden ilk iş gününde Jeotermal 

aramalara açık hale gelecektir. 

10 - Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

11 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedelli tespitte serbesttir. 

İlan olunur. 8734/1-1 

—— • —— 

DIŞ KOLİ ETİKETİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 8.805.000 adet muhtelif türde Kendinden Yapışkanlı Dış 

Koli Etiketi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu 

maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 23.11.2012 günü saat 14.00'e kadar Çay işletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00'de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez.  

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 8604/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Sinerjitürk Etkin İş ve Güç Birliği Vakfı 

VAKFEDENLER: Abdullah Raşit Gülhan, Abdullah Çörtü, Cihat Bilal, İlhan Barlas, 

Murat Dursun, Özhan Kazım Kocaman, Refik Demirci, Umut Taştan, Yavuz Tolga Belen 

VAKFIN İKAMETGAHI: Ankara 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE 

NOSU: Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/10/2012 tarih, E: 2012/298, K: 2012/478 

sayılı kararı. 

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NOSU: Ankara 30. 

Noterliğince düzenlenen 18/05/2012 tarih, 7206 yevmiye nolu kuruluş senedi. 

VAKFIN AMACI: Yurt içindeki ve dışındaki insan gücü ve akıl gücümüz ile kurumsal 

güçlerimiz arasında etkin, güçlü ve sürekli bir işbirliği ortamı oluşturmak suretiyle Türkiye’nin 

çağdaş uygarlıkları üstünde bir seviyeye ulaşmasına, teknoloji üreten lider ülke olmasına katkı 

sağlamaktır. 

VAKFIN MALVARLIĞI: 50.000-TL Nakit 

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu 

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur. 

 8767/1-1 

—— • —— 

Pursaklar Belediye Başkanlığından: 

- Pursaklar Belediye Meclisinin 04.09.2012 tarih ve 178 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.10.2012 tarih ve 1802 sayılı kararı ile onaylanan, 

Pursaklar İlçesi Saray 98283 ada 1 nolu parsel ve doğusundaki Park Alanına yönelik 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır. 

İlanen ilgililere duyurulur. 8764/1-1 

————— 
- Pursaklar Belediye Meclisinin 04.07.2012 tarih ve 135 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2012 tarih ve 1703 sayılı kararı ile onaylanan, 

Pursaklar İlçesi Saray 1655 ada 1 nolu parselde Trafo yeri ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planı Değişikliği Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır. 

İlanen ilgililere duyurulur. 8763/1-1 

————— 
- Pursaklar Belediye Meclisinin 03.07.2012 tarih ve 132 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2012 tarih ve 1702 sayılı kararı ile onaylanan, 

Pursaklar İlçesi Saray 98160 nolu adaya yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 

Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır. 

İlanen ilgililere duyurulur. 8762/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Zübeyde-Emin Bayraktar Eğitim ve Kültür Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı 

VAKFEDENLER: Emin Bayraktar, Ali Bayraktar, Mehmet Bayraktar, Coşkun Bayraktar, 

Nuriye Bayraktar, Ayşenur Bayraktar, Çiğdem Bayraktar. 

VAKFIN İKAMETGAHI: Ankara 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/10/2012 tarihinde tavzih edilen 03/07/2012 

tarihli 2011/488 Esas, K. 2012/297 sayılı kararı. 

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİHİ VE YEVMİYE NO’SU: Ankara 36. 

Noterliğince düzenlenen 03.10.2011 tarih 14623 yevmiye nolu vakıf senedi ile aynı noterlikte 

düzenlenen 09.08.2012 tarih ve 5602 yevmiye nolu tadil senedi. 

VAKFIN AMACI: Eğitim, kültür sağlık ve sosyal yardım ve dayanışmanın sağlanmasına 

yönelik faaliyetleri yürütmek ve teşvik etmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI:  

a) Ankara, İli, Çankaya İlçesi, Yücetepe Mahallesi, 4339 ada, 10 parsel sayılı 12/7709 

arsa paylı, 11 nolu bağımsız bölüm. 

b) Ankara İli, Çankaya İlçesi, Maltepe Mahallesi, 1188 ada, 23 parsel sayılı 54/1286 arsa 

paylı, 13 nolu bağımsız bölüm. 

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu. 

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur. 8812/1-1 

————— 
Kilis’de kurulmuş olan Kilis Üniversitesi Yaptırma Yaşatma ve Koruma Vakfı, Kilis 

Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.09.2012 tarihinde kesinleşen, 29.05.2012 tarihli ve E: 2012/73, 

K: 2012/578 sayılı kararı ile dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur. 8813/1-1 

—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 03/05/2012 tarih ve 209 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/10/2012 tarih ve 1677 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 

İlçesi, Ahi Mesut Mahallesi, imarın 46116 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı Değişikliği Teklifi 09/11/2012 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 8815/1-1 

—— • —— 

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

• Üniversitemize bağlı Fakültelerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunu ve 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl 

Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

• Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz 

olmaları gerekmektedir. 

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ: 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN : 

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca 

Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine, özgeçmişini, noterden veya resmi kurumlarca 

onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, 

doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel 

Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi 

Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. 
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DOÇENT KADROLARI İÇİN: 

1. Doçent kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, yayın listesi, 

nüfus cüzdan fotokopisi, noterden tasdikli doçentlik belgesini, lisans, yüksek lisans, doktora veya 

uzmanlık belgeleri, iki adet fotoğraf, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 

takım dosya ile Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Yurtdışından 

alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması) 

2. Doçent kadroları daimi statüdedir. 

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN: 

1. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmalı. 

2. Dilekçede aday yabancı dilini belirtmeli.  

3. Özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri 

(lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi), 2 adet fotoğraf, ve bilimsel çalışma ile 

yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet dosyayı ekleyerek İlgili Fakülte/Yüksekokul’a müracaat 

etmeleri gerekmektedir.  

4. Tüm adaylar için, 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince 

ayrıca Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır. Adayların sınava girmeleri zorunludur. 

5. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih, daha 

sonra adaylara üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır. 

SON BAŞVURU TARİHİ: 

1. İlanımız Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi itibariyle başvuru tarihi 15 gündür.  Posta 

ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Her bir aday ancak bir kadroya müracaat 

edebilecektir. 

2. Adaylar hazırladıkları her dosyaya 1 adet içinde yayın ve özgeçmiş listesi bulunan CD 

koymaları gerekmektedir. 

3. Adayların 657 Sayılı yasanın 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. 
 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI 

 

Unvan Adet Derece Açıklama 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ  

Genel Sosyoloji ve Metodoloji 

Anabilim Dalı 
Doçent 1 1 

 

 ZİRAAT FAKÜLTESİ 

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Doçent 1 1 

Serin İklim Tahılları Çevre 

Genotip İnteraksiyonu 

konularında çalışmış olmak 

Toprak Anabilim Dalı Doçent 1 1 
Bitki Besleme alanında çalışmış 

olmak 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Doçent 1 1 
Bahçe Bitkileri Anabilim 

Dalında çalışmaları bulunmak 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Gıda Bilimleri Anabilim Dalı 
Yardımcı 

Doçent 
1 1 

Kayısı ve kayısı çekirdeğinin 

antioksidan etkileri üzerine 

çalışma yapmış olmak 

Konstrüksiyon Anabilim Dalı 
Yardımcı 

Doçent 
1 1 

Toz enjeksiyon kalıplama ve 

Nikel esaslı süperalaşımlar 

üzerine çalışma yapmış olmak 

TEKNİK BİLİMLER MYO. 
Yardımcı 

Doçent 
1 3 

Magnetron DC Sputter ile 

Üretilen Schottky Diyotların 

Sıcaklığa bağlı incelenmesi 

üzerine doktora yapmış olmak 

 8821/1-1 
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Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından: 

UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, Merkez Teşkilatına 

6 adet, Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacaktır.  

1 - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI 

Merkez Teşkilatında görevlendirilmek üzere 6 adet TÜİK Uzman Yardımcısı, 

Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, 

Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve 

Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri mezunları arasından Ölçme, Seçme 

ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde 

yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden (KPSSP 7 puan türünden) 80 ve üzerinde 

puan almış, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden KPSS yabancı dil testinden 30 

doğru cevabı olmak veya KPDS Yabancı Dil testinden 50 ve üzerinde puan almış olmak ya da 

buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunup ilan tarihinden önceki 2 yıl içerisinde 

alınmış bir belgeye sahip olmak kaydıyla; KPSSP 7 puan türünden en yüksek puandan başlanarak 

sıralanması neticesinde 6 adet uzman yardımcısı için kontenjanın 4 katı (24 aday) arasına girmek 

( sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır.) 

Giriş sınavına başvuran adaylardan; yukarıda belirtilen okul ve bölüm dışında müracaat 

eden adayların müracaatları geçerli sayılmayacaktır. 

Aranan genel şartlar:  

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesinin (A) fıkrasında 

belirtilen genel şartları taşımak, 

2 - Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar 

Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim 

Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği 

bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki 

yüksek öğretim kurumlarının birisinden mezun olmak,  

3 - Giriş Sınavının yapıldığı tarihte otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak . (12/12/1977 

tarih ve sonraki doğumlular) 

4 - Türkiye’nin her yerinde devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli 

bulunmamak,  

5 - Süresi içinde başvurmak ve giriş sınavı için istenilen belgeleri kuruma vermiş 

bulunmak,  

Daha önce iki kez sözlü giriş sınavına katılanlar bu sınava katılamaz. 

2 - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 

Başvuru için aşağıda sayılan belgelerle 12/11/2012 tarihinden itibaren 20/11/2012 günü 

Saat 17:30’a kadar Türkiye İstatistik Kurumu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Necatibey Cad. 

No:114 Çankaya/ANKARA adresine elden veya posta yolu ile başvurulması gerekmektedir. Bu 

tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.  

Başvuruda istenen Belgeler: 

a) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığından veya Kurumun internet sayfasından elde 

edilerek doldurulacak İş Talep Formu,  

b) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği, 

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ile KPDS sonuç belgesinin aslı veya 

bilgisayar çıktısı ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunup ilan tarihinden 

önceki 2 yıl içerisinde alınmış belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı. 
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d) T.C. Kimlik Numarası beyanı, 

e) 3 adet fotoğraf (4,5x6 ebadında), 

Aslı ibraz edilmek kaydıyla getirilen belgelerin fotokopisi İnsan Kaynakları Daire 

Başkanlığı tarafından tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular, 

başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular, 

değerlendirmeye alınmayacaktır.  

3- SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ VE KONULARI  

Sözlü giriş sınavı, adayların; mezun olduğu bölüm ile ilgili konulardaki bilgilerinin, 

kavrayışlarının, kendilerini ifade etme yeteneği, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Türkiye 

İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığına uygunluğunun değerlendirildiği bir sınav olacaktır. 

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi. (50 puan) 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü. (10 puan) 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu. (10 puan) 

d) Özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı. (10 puan) 

e) Genel yetenek ve genel kültürü. (10 puan) 

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı. (10 puan) 

Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. 

4 - SINAV YERİ VE TARİHİ  

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 27/11/2012 tarihinde 

http://www.tuik.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Sözlü sınav giriş kartı adayların müracaatları 

halinde elden teslim edilecektir.  

Sözlü sınav 12/12/2012 tarihinde, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Necatibey Cad. 

No:114 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır. Adaylar ilan edilen yer ve zamanda sözlü 

sınav giriş kartı, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle 

hazır bulunacaklardır. 

5 - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI  

Sözlü giriş sınavında başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan 

almak gerekir.  

Başvuruda esas alınan KPSS puanı ve sözlü sınavı puanlarının ortalaması esas alınarak 

nihai başarı puanı tespit edilir.  

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan 

alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını 

başarmış kabul edilecektir. Sınav Komisyonu, yapılan sınavda başarılı olmak şartıyla giriş sınavı 

duyurusunda belirtilen TÜİK Uzman Yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere puan 

sırasına göre yedek aday belirleyecektir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, bu 

sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı 

ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. 

Nihai başarı listesi http://www.tuik.gov.tr adresinde sözlü sınavın bitimini takip eden 5 iş 

günü içinde ilan edilecek olup, ayrıca sözlü sınavı kazanan (asil ve yedek) adayların adreslerine 

posta yoluyla tebligat yapılacaktır. Kazanan adayların kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat 

etmeleri halinde atamaları yapılır. Müracaat etmeyen asıl adayların yerine, yedek aday listesinden 

en yüksek puan alandan başlamak üzere atama yapılır.  

Belgelerde, başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 

edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal 

edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri 

uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Kamuoyuna duyurulur. 8836/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 
Aşağıda 2011 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF noterlikler 

münhaldir. 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, 

İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ 
SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya 
bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir. 

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000'in altında olan belge sahiplerinin başvuru 
dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı, sağlık 
raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup, 
olmadığına ilişkin belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin 
edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir 
ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma 
süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz. 

Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra 

vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır. 
İlan olunur. 
 

SIRA NO:     NETERLİĞİN ADI İLİ 
2011 YILI GAYRİSAFİ 

GELİRİ 

1 - AHLAT NOTERLİĞİ BİTLİS 124.233,32.-TL. 

2 - ÇAYIRALAN NOTERLİĞİ YOZGAT 71.392,33.-TL. 

3 - DEMRE NOTERLİĞİ ANTALYA 239.836,91.-TL. 

4 - ERFELEK NOTERLİĞİ SİNOP 40.796,40.-TL. 

5 - HINIS NOTERLİĞİ ERZURUM 90.672,31.-TL. 

6 - İVRİNDİ NOTERLİĞİ BALIKESİR 89.116,69.-TL. 

7 - KESKİN NOTERLİĞİ KIRIKKALE 82.301,36.-TL. 

8 - KUMRU NOTERLİĞİ ORDU 105.255,19.-TL. 

9 - PAMUKOVA NOTERLİĞİ SAKARYA 152.212,12.-TL. 

10 - SİNCİK NOTERLİĞİ ADIYAMAN 9.862,89.-TL. 

11 - ŞİRAN NOTERLİĞİ GÜMÜŞHANE 62.070,01.-TL. 

 8789/1-1 
————— 

MÜNHAL NOTERLİKLER 
Aşağıda 2011 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF 

NOTERLİKLER münhaldir. 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN BU NOTERLİKLERE atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay 
içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları 
gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde 
Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

İlan olunur. 
 

SIRA NO:       NOTERLİĞİN ADI: 2011 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ 

1 - ALANYA İKİNCİ NOTERLİĞİ 380.814,35.-TL. 

2 - BAKIRKÖY YİRMİBİRİNCİ NOTERLİĞİ 826.303,06.-TL. 

3 - BEŞİKTAŞ YİRMİİKİNCİ NOTERLİĞİ 614.048,60.-TL. 

4 - BEYOĞLU OTUZÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 496.664,24.-TL. 

5 - BEYOĞLU OTUZSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 1.777.164,25.TL. 

6 - BURSA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 526.675,25.-TL. 

7 - İZMİR YİRMİDOKUZUNCU NOTERLİĞİ 458.013,65.-TL. 

 8788/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2011 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF noterlikler 

münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 

İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay 

içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları 

gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

İlan olunur. 

 

SIRA NO:   NOTERLİĞİN ADI: 2011 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ 

1- ADIYAMAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 173.383,77.-TL. 

2- ÇANAKKALE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 156.373,39.-TL. 

3- KAHRAMANMARAŞ BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 409.394,40.-TL. 

4- KASTAMONU İKİNCİ NOTERLİĞİ 298.085,32.-TL. 

5- SORGUN NOTERLİĞİ 507.962,27.-TL.  

6- TERME NOTERLİĞİ 489.829,13.-TL.  

7- ÜNYE BİRİNCİ NOTERLİĞİ 272.746,41.-TL. 

 8787/1-1 

—— • —— 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Ankara Gar Gümrük Müdürlüğünden:  

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinin sanık Fazıl Ahmet AYDOĞAN hakkındaki 

14.03.2007 tarihli E:2001/149, K:2007/64 sayılı 14.05.2007 tarihinde kesinleşen kararına göre 

kaçakçılık suçundan ele geçirilen aracın iadesine karar verilmiş söz konusu karar, tebliğ mazbatalı 

zarf ile gönderilmiş; ancak tebligatımız adı geçen şahsın belirtilen adresinde bulunamadığı 

gerekçesiyle iade edilmiş olup, iş bu tebligatın 7201 sayılı yasanın 28. ve 31. maddeleri gereğince 

ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 

Gümrük Yönetmeliğinin 85. maddesi gereğince, iadesine karar verilen cep telefonlarının tebliğ 

tarihinden itibaren 20(yirmi) gün içinde alınmaması halinde gümrüğe terk edilmiş sayılacağı, 

tebliğ tarihinden itibaren 7 gün sonra başvurulması halinde 5607 Sayılı KMK Uyarınca Elkonulan 

Eşya veya Alıkonulan Aracın Muhafaza, Depolama, Yükleme, Boşaltma ve Nakliye Ücretlerine 

Dair Tebliğin 6/2 maddesi gereğince ardiye ücreti ödeneceği ilanen tebliğ olunur. 

 8786/1-1 

————— 
Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesinin sanık Yalçın KILIÇ hakkındaki 09.09.2008 tarihli 

E:2008/659, K:2008/807 sayılı 26.03.2012 tarihinde kesinleşen kararına göre kaçakçılık suçundan 

ele geçirilen cep telefonlarının bir kısmının iadesine karar verilmiş söz konusu karar, tebliğ 

mazbatalı zarf ile gönderilmiş; ancak tebligatımız adı geçen şahsın belirtilen adresinde 

bulunamadığı gerekçesiyle iade edilmiş olup, iş bu tebligatın 7201 sayılı yasanın 28. ve 31. 

maddeleri gereğince ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ 

edilmiş sayılacağı, Gümrük Yönetmeliğinin 85. maddesi gereğince, iadesine karar verilen cep 

telefonlarının tebliğ tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içinde alınmaması halinde gümrüğe terk 

edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün sonra başvurulması halinde 5607 Sayılı KMK 

Uyarınca Elkonulan Eşya veya Alıkonulan Aracın Muhafaza, Depolama, Yükleme, Boşaltma ve 

Nakliye Ücretlerine Dair Tebliğin 6/2 maddesi gereğince ardiye ücreti ödeneceği ilanen tebliğ 

olunur. 8785/1-1 
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Bolu Belediye Başkanlığından: 

MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI 

Giriş sınavına, atama yapılacak kadro sayısının 20 katından fazlası çağrılamaz. 

Başvuruların bu sayıyı (20 kişi) aşması durumunda, KPSS sonuçlarına göre puanı en yüksek 

olandan düşük olana doğru yapılacak sıralama esas alınır. İstenilen aday sayısına ulaşıldığında 

son sıradaki adayla aynı puanda olan kişiler de sınava çağrılır. 

T.C. BOLU BELEDİYESİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 

TC Bolu Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğünce boş bulunan 7. Dereceli Müfettiş 

Yardımcısı kadrosunda görevlendirilmek üzere 1 kişilik Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı 

yapılacaktır. 

A - SINAVA KATILABİLME KOŞULLARI : 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48'ınci maddesinde belirtilen şartları taşımak,  

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamlarca kabul 

edilen yurtiçi ve yurtdışı eğitim kurumlarından birini bitirmiş olmak. (Açık öğretim Fakülteleri 

hariç) 

c) ÖSYM tarafından yapılan 2011 yılında yapılan KPSS (AGrubu) (KPSS-P 27) , (KPSS-

P29) (KPSS-P 35) , (KPSS-P40), (KPSS-P 65), (KPSS-P 99) puan türlerinin bir tanesinden 75 ve 

daha yukarı puan almış olmak.  

d) Sağlıkla ilgili olarak görevlerini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak, 

e) Tutum ve davranışları yönünden Müfettişliğe engel durumu bulunmamak.  

f) Başka bir kuruma karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmaması. 

g) Yerel yönetimlerde en az 2 yıl görev yapmış olmak ve sınav ilan tarihinde yerel 

yönetimde çalışıyor olmak, 

h) Askerlik görevini yapmış ya da erteletmiş veya askerlikle ilgisi olmamak, 

i) Yapılacak inceleme sonunda adli sicil bakımından Müfettiş Yardımcısı olarak 

alınmasına engel bir hali bulunmamak, 

j) Bu sınava en fazla bir defa katılmış olmak, 

k) Suresi içinde başvurmak ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen belge ve bilgileri Bolu 

Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmiş olmak  

B - SINAV BAŞVURUSU: 

Başvurular, 19/11/2012--23/11/2012 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde, Bolu 

Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İzzet Baysal Caddesi No: 95 BOLU adresine 

şahsen yapılacaktır. 0 374 2153713- dahili hat 122 ve 251 no’lu telefondan ayrıntılı bilgi 

alınabilir. 

C - BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER, 

Müfettiş Yardımcılığı sınavına girmek isteyenler, duyuruda yazılı süre içinde bir dilekçe 

ile Bolu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne başvururlar. Dilekçeye, isteklinin 

yazışma adresi yazılır ve aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir. 

a) Giriş Sınavı Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından dolduracak ve İnsan Kaynakları 

ve Eğitim Müdürlüğünden verilecektir)  
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b) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanının aslı ve onaylı bir örneği (Kurumumuzca 

onaylanacaktır) 

c) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık 2 adet fotoğraf, 

d) Adayın kendi el yazısı ile Özgeçmişi. (Bu özgeçmişte; meslek veya işleri, kendisinin 

ilköğretim, Lise ve yüksek öğrenimini tamamladığı okullar ve yerleri, kendisi hakkında bilgi 

verebilecek iki kişinin adı, soyadı, adres ve irtibat telefonları, yüksek öğrenimden sonra ne gibi 

işler yaptığı.) 

e) Yüksek Öğrenim Kurum diploma veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı sureti, 

f) KPSS Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı sureti,  

D - SINAV TARİHİ VE YERİ :  

Yazılı sınav 14/12/2012 tarihinde Bolu Belediyesi Meclis Salonu İzzet Baysal Caddesi 

No: 95 BOLU adresinde saat: 14:00 17:00 arası yapılacaktır.  

E - SINAV KONULARI : 

Müfettiş Yardımcılığı sınavı, İktisat, Maliye, Hukuk, Muhasebe ve Yabancı Dil 

gruplarından aşağıdaki konularda yazılı ve sözlü olarak yapılır. 

1 - Hukuk: a) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar) b) İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari 

Yargı, c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Memur Suçları) d) Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve 

Ayni Haklar)e) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar) f) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar) g) Ceza 

Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar) h) Mahalli İdareler Hukuku (5216 ve 5393 sayılı Kanunlar, 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu), 

2 - İktisat: a) İktisat Teorisi (Makro ve Mikro İktisat) b) İktisadi Düşünceler ve Doktrinler 

Tarihi c) Para, Banka, Kredi ve Finansal Yönetim d) Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Teşekküller 

e) Türkiye Ekonomisi 

3 - Maliye: a) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikaları b) Kamu Maliyesi c) Bütçe d) 

Türk Vergi Sistemi (Genel Esaslar). 

4 - Muhasebe: a) Genel Muhasebe b) Mali Tablolar Analizi. 

5 - Yabancı Dil: a) İngilizce b) Almanca c) Fransızca dillerinden birisi. 

F - SINAV GİRİŞ BELGESİ: 

Sınava katılma başvurusu kabul edilen adaylara, sınava girişte kullanılmak üzere sınav 

yeri ve tarihini belirten onaylı ve fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi düzenlenip verilecektir. Sınav 

Giriş Belgeleri, sınav saatine kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden mesai saatleri 

içerisinde elden verilecektir. Sınava ancak bu belgenin gösterilmesi suretiyle girilebilecektir. 

Sınavda öncelikle bu belge ibraz edilecek, giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak 

üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi ayrıca 

bulundurulacaktır. 

G - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI : 

Yazılı sınavda, her sınav grubunun tam notu 100 puandır. Sınavın kazanılabilmesi için 

sınav yapılan her gruptan en az 60 puan alınması ve grupların ortalamasının 65 puandan aşağıda 

olmaması şarttır. 
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Yazılı sınav sonuçları 15 gün içinde internet üzerinde “www.bolu.bel.tr” ve Bolu 

Belediyesi İzzet Baysal Caddesi No: 95 BOLU adresinde ilan edilecek, ayrıca yazılı sınavı 

kazanan adaylara yazılı olarak da bildirim yapılabilir.Ancak ilan panosundaki duyuru tebligat 

sayılır. 

Ayrıca yazılı sınavda başarılı olanlara sözlü sınavın yeri, günü ve saati yazılı olarak 

bildirilir. 

Sözlü Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü 

sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda adayların genel olarak zeka, ifade ve temsil yeteneği, fiziki 

tavır ve davranışları gibi kişisel özellikleri yanında genel kültür ve güncel bilgi düzeyleri ölçülür. 

Sözlü sınavda adaya sorulan soruların tamamı için Sınav Kurulu Başkan ve Üyeleri tarafından tek 

not verilir. Sözlü sınavda adayın başarılı sayılabilmesi için, sınavda sorulan sorulara verilen 

cevapların Sınav Kurulu Başkan ve Üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirilmesi sonucunda 

adaya verilen puanların ortalamasının tam not üzerinden 70′den aşağı olmaması şarttır. 

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. 

Sınavı kazananların durumu Sınav Kurulu tarafından en yüksek nottan başlanılmak üzere bir 

tutanağa bağlanır. Notların eşitliği halinde sıralamada KPSS notu esas alınır. Giriş sınavını 

kazanan adayların listesi başarı sırasına göre hazırlanarak atamaların yapılması için Teftiş Kurulu 

Müdürlüğünce Başkanlığa sunulur. Giriş sınavını kazananların listesi Belediye binası ilan 

panosuna asılır, kurumun internet sayfasında yayınlanır ve ayrıca adaylara yazılı bildirim yapılır. 

H- SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ : 

Giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 gün içerisinde Sınav 

Kuruluna yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından 7 gün içerisinde 

değerlendirilerek sonuçlandırılır ve sonuç itiraz eden adaylara yazılı olarak bildirilir. 

I- MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA : 

Sınavda başarı gösteren aday boş olan Müfettiş Yardımcısı kadrosuna atanır. Sınavda 

başarı gösterenlerin sayısı boş kadro sayısından fazla olursa ataması yapılmayan adaylar yedek 

olarak belirlenir. Kurul Başkanlığı tarafından sınavı kazandığına ilişkin kendilerine tebligat 

yapılan adaylar 30 gün içerisinde atanmak üzere müracaat etmezlerse haklarını kaybederler ve 

yerine yedek adayların ataması yapılır.  

Ayrıca; başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 

sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilerek 

haklarında suç duyurusunda bulunulur. 

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI :  

İzzet Baysal Caddesi No: 95 BOLU  

Telefon: 0 374 2153713 www.bolu.bel.tr.  

İlan olunur. 8809/1-1 
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Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/108779 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı/Karabük Üniversitesi 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Karabük Üniversitesi İdari ve Mali 

İşler Daire Başkanlığı 
İl/İlçe Karabük/Merkez 

Adresi 
100. Yıl Mah. Balıklar Kayası 

Mevkii Karabük 
Tel-Faks 370 433 63 49 – 370 433 63 43 

Posta Kodu 78050 E-Mail imid@karabuk.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 
Hnt Güvenlik ve Güvenlik Eğitim 

Hizmetleri Limited Şirketi 
Semra Öztürk 

Adresi 

Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı 

Belediye Karşısı No: 35/B-C 

Merkez/Çankırı 

Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı 

Belediye Karşısı No: 35/B-C 

Merkez/Çankırı 

T.C. Kimlik No.  225 796 243 88 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
463 042 9179  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Çankırı Ticaret ve  Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 4849  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8847/1/1-1 
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Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/108779 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı/Karabük Üniversitesi 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Karabük Üniversitesi İdari ve Mali 

İşler Daire Başkanlığı 
İl/İlçe Karabük/Merkez 

Adresi 
100. Yıl Mah. Balıklar Kayası 

Mevkii Karabük 
Tel-Faks 370 433 63 49 – 370 433 63 43 

Posta Kodu 78050 E-Mail imid@karabuk.edu.tr 

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

Adı/Unvanı Vahit Öztürk  

Adresi 

Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı 

Belediye Karşısı No:35/B-C 

Merkez/Çankırı 

 

T.C. Kimlik No. 354 371 888 30  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kayıtlı değildir.  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8847/2/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik
— Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği
— Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Karasal Yayın ve Sıralama İhalesi Usul ve

Esasları Hakkında Yönetmelik
— Galatasaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
— Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ

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. 




