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        YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6495 Kabul Tarihi: 12/7/2013

MADDE 1 – 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin
(b) bendine “İl Eğitim Denetmenleri ve İl Eğitim Denetmen Yardımcıları,” ibaresinden sonra
gelmek üzere “Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları,”
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa aşağıdaki geçici
madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden
sanayi siciline kayıt olmayanlardan 31/12/2014 tarihine kadar kayıt işlemini tamamlayanlar
hakkında bu Kanunun 9 uncu maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen
idari para cezası uygulanmaz.”

MADDE 3 – 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında
Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“MADDE 5- Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın;
a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını

oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve
on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

b) Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis
ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynan-
masına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

c) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla
bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin
güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
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ç) Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya
müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis
ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

d) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını
oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya ka-
dar idari para cezası ile cezalandırılır.

Bu madde kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak, spor müsabakalarına dayalı sabit
ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynan-
masında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya
konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 26/9/2004 tarihli ve
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre mü-
sadere edilir.

Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü gü-
venlik tedbirlerine hükmolunur.

Bu madde kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele
Edilmesi Hakkında Kanunun erişimin engellenmesine ilişkin hükümleri uygulanır.

Bu madde kapsamına giren suçların işlendiği işyerleri mahallin en büyük mülki idare
amiri tarafından ihtarda bulunmaksızın üç ay süreyle mühürlenerek kapatılır. İş yeri açma ve
çalışma ruhsatına sahip işyerlerinin ruhsatları mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi
üzerine ruhsat vermeye yetkili idare tarafından beş iş günü içinde iptal edilir.”

MADDE 4 – 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Gö-
revleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkanlığın izin verdiği vakıf, kurum ve kuruluşlar dı-
şında, diğer kurum ve kuruluşlar ile özel ve tüzel kişiler tarafından “Diyanet” kelimesi isim,
unvan ve marka olarak kullanılamaz.”

MADDE 5 – 633 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 4- Mazbut ve mülhak vakıflar ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve gerçek

ve özel hukuk tüzel kişilerine ait olanlar hariç olmak üzere, mülkiyeti kamu kurum ve kuru-
luşları ile Hazineye ait taşınmazların üzerinde dernek veya vakıflarca kendi kaynaklarından
ve/veya toplanan bağış ve yardımlarla yaptırılan (bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
yaptırılmış olanlar dahil) cami ve mescitler ile Kur’an kurslarının bir kısmında veya eklentisi
ya da bütünleyici parçasında bulunan ve ticari faaliyetlerde kullandırılması öngörülen kısımları;
irtifak hakkı tesisine konu edilmemek şartıyla ve elde edilen gelirlerin yüzde onu pay olarak
Diyanet İşleri Başkanlığına aktarılmak, kalan kısmın en az üçte ikisi öncelikle gelirlerin elde
edildiği cami, mescit ve Kur’an kurslarının münhasıran yapımı, bakımı, onarımı ve işletilme-
sine (ısınma, aydınlatma vb.) ilişkin giderlerde, kalanı ise tüzüklerinde veya vakfiye ya da vakıf
senedinde belirtilen amaçlarda kullanılmak şartıyla, işletilmek, işlettirilmek veya kiraya veril-
mek üzere ilgili dernek veya vakfın bedelsiz olarak tasarrufuna bırakılır. Mülkiyeti mazbut ve
mülhak vakıflar ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait
olanlar dışında kalanlar ile mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşları ile Hazineye ait taşınmazların
üzerinde dernek veya vakıflarca kendi kaynaklarıyla ve/veya toplanan bağış ve yardımlarla
yaptırılanların (bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yaptırılmış olanlar dahil) dışında
kalan cami ve mescitler ile Kur’an kurslarının bir kısmında veya eklentisi ya da bütünleyici
parçasında bulunan ve ticari faaliyetlerde kullandırılması öngörülen kısımları, irtifak hakkı te-
sisine konu edilmemek şartıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca işletilebilir veya 8/9/1983 tarihli
ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca
pazarlık usulüyle yapılacak ihaleyle işlettirilebilir ya da kiralanabilir. Bu fıkra uyarınca Diyanet
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İşleri Başkanlığına aktarılacak paya esas gelirlerin hesabında; faaliyetin, ilgili dernek veya va-
kıflarca belirtilen yerlerin işlettirilmek veya kiraya verilmek suretiyle yapılması hâlinde brüt
hasılat tutarı, iktisadi işletme  oluşturulmak  suretiyle  işletilerek  yapılması  hâlinde  ise   kurum
kazancı esas alınır.

Birinci fıkra uyarınca Diyanet İşleri Başkanlığına aktarılacak olan pay, ilgili dernek veya
vakıf tarafından; birinci fıkrada belirtilen yerlerin üçüncü kişilere işlettirilmesi veya kiraya
verilmesi hâlinde payın hesaplanmasına esas gelirin tahsilini takip eden ayın sonuna kadar, ik-
tisadi işletme oluşturmak suretiyle işletilmesi hâlinde ise geçici vergi beyannamesinin verildiği
ayı takip eden ayın sonuna kadar ilgili müftülüklere bildirilir ve müftülüklerce yapılan tahakkuk
üzerine aynı süre içinde özel gelir kaydedilmek üzere genel bütçe muhasebe birimlerine ödenir.
Süresi içinde bildirildiği halde ödenmeyen veya eksik ödenen paylar müftülüklerce, 21/7/1953
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre
gecikme zammı ile birlikte takip ve tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine bildirilir. Süresi
içinde bildirilmediği veya eksik bildirildiği tespit edilen paylara, bildirimin yapılması gereken
son günden tahakkuk ettirildiği güne kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci mad-
desine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında zam uygulanır ve bir ay içinde ödenmesi
için bir yazı tebliğ edilir. Bu süre içinde de ödenmeyen paylar 6183 sayılı Kanun hükümlerine
göre gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

Birinci fıkra kapsamında kalan yerlerin ilgili dernek veya vakıflar tarafından işletilmesi,
işlettirilmesi ve kiralanmasına ilişkin iş ve işlemler, bu yerlerden elde edilen gelirler ve yapılan
harcamalar ile müftülüklere yapılan bildirimlerin ve tahakkuk ettirilen paylara ilişkin ödeme-
lerin zamanında yapılıp yapılmadığı Diyanet İşleri Başkanlığınca denetlenir ve takip edilir.

Bu madde uyarınca Diyanet İşleri Başkanlığına aktarılacak olan paylar ile bu Başkanlık
tarafından işletilen, işlettirilen veya kiraya verilen yerlerden elde edilen gelirleri; bir yandan
genel bütçenin (B) işaretli cetveline özel gelir, diğer yandan Başkanlık bütçesinin mevcut veya
yeni açılacak tertiplerine özel ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydedilen tutarlardan
yılı içinde harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesine devren özel gelir ve özel ödenek kaydet-
meye, Başkanlığın bağlı bulunduğu Bakan yetkilidir. Bu kapsamda kaydedilen ödenekler; cami
ve mescitler ile Kur’an kursları ve bunların eklentisi ve bütünleyici parçalarının yapımı, bakımı,
onarımı ve işletilmesine (ısınma, aydınlatma vb.) ilişkin giderler ile 10/12/2003 tarihli ve 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesi çerçevesinde aynı amaç-
larla kullanılmak üzere dernek ve vakıflara yardım yapılmasına ilişkin giderlerin karşılanma-
sında kullanılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce birinci fıkrada belirtilen yerlerden
Diyanet İşleri Başkanlığınca elde edilen ve banka hesaplarında tutulan gelirler hakkında da bu
fıkra hükümleri uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığının uygun görüşü
alınarak Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenir.”

MADDE 6 – 633 sayılı Kanunun geçici 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“1/7/2010 tarihli ve 6002 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hak-
kında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği ta-
rihte Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi kadrosunda bulu-
nanlar, aynı unvanlı kadrolara atanmış sayılırlar. Bunların görev süresi 6002 sayılı Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıldır.”

MADDE 7 – 633 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 18- 30/6/2013 tarihi itibarıyla Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı

Kur’an kurslarında vekil Kur’an kursu öğreticisi olarak görev yapmakta olanlar ile 4/5/2005
ile 30/6/2013 tarihleri arasında en az üç ay süreyle Başkanlığa bağlı Kur’an kurslarında vekil
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Kur’an kursu öğreticisi olarak görev yapmış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren üç ay içinde müracaat etmeleri hâlinde, yeterlilik belgesine sahip olmaları koşuluyla
Başkanlık tarafından Kur’an kursu öğreticisi kadrosuna atanırlar. Bu madde uyarınca memur
kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.

Bu madde kapsamında atama yapılacak kadrolar, başka bir işleme gerek kalmaksızın
atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
meye ekli (I) sayılı cetvelin Başkanlığa ait bölümüne eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar;
unvanı, sınıfı, adedi ve derecesi belirtilmek suretiyle atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir
ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.”

MADDE 8 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;
a) 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numa-

ralı bendine “Ürün Denetmen Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Güvenlik
Denetmen Yardımcıları,” ibaresi ve “Ürün Denetmenliğine,” ibaresinden sonra gelmek üzere
“Sosyal Güvenlik Denetmenliğine,” ibaresi eklenmiştir.

b) 86 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Açıktan vekil olarak atananlara, bir yılda yirmi günü geçmemek üzere çalıştıkları her

ay için iki gün yıllık izin verilir. Bu iznin kullanımında, bir sonraki yıla devredilme hâli dışında
Devlet memurları için öngörülen hükümler uygulanır.”

c) 101 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “doğumdan sonraki bir yıl süreyle”
ibaresi “doğumdan sonraki iki yıl süreyle” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölü-
münün (i) bendine “Gümrük ve Ticaret Denetmenleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal
Güvenlik Denetmenleri,” ibaresi eklenmiştir.

d) Ek 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Adalet Uzman Yardımcılığı, Millî
Savunma Uzman Yardımcılığı, İçişleri Uzman Yardımcılığı, Dışişleri Uzman Yardımcılığı,
Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı ve Bakanlar Kurulunca belirlenen bakanlık bağlı
kuruluşlarının uzman yardımcılığı için” ibaresi madde metninden çıkarılmış, yedinci fıkrasında
yer alan “Üçüncü” ibaresi “İkinci, üçüncü” şeklinde değiştirilmiştir.

e) Geçici 39 uncu maddesinin son fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, söz konusu mevzuatta yabancı dil yeterliğine ilişkin şartların ek 41 inci maddede ön-
görülenlerden daha ağır olması hâlinde, yabancı dil yeterliğine ilişkin ek 41 inci madde hü-
kümleri uygulanır.”

f) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün
(h) bendine “Gümrük ve Ticaret Denetmenleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Gü-
venlik Denetmenleri,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9 – 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 41- Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bun-

lara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli sa-
atleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme pro-
jelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere;

a) 25/6/2013 tarihi itibarıyla;
1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası,
2) 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanu-

nunun 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi,
3) 9/11/1983 tarihli ve 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu

Genel Sekreterliği Kanununun 17 nci maddesi,
4) 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 3 üncü maddesi,
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5) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 35 inci maddesi,

6) 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesi,
7) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanunun 30 uncu maddesi,
8) 09/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hak-

kında Kanunun 7 nci maddesinin (e) fıkrası,
9) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Söz-

leşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

10) 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 24 üncü
maddesi,

11) 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hak-
kında Kanunun 26 ncı maddesi,

12) 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin sekizinci fıkrası,

13) 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesi,

14) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 28 inci mad-
desinin üçüncü fıkrası,

15) 17/2/2010 tarihli ve 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 13 üncü
maddesi,

16) 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası,

17) 28/12/2010 tarihli ve 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Ku-
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesi,

18) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı-
nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası,

19) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hak-
kında Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası,

20) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi,
21) 27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi

Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi,
22) 3/6/2011 tarihli ve 642 sayılı Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası,

23) 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görev-
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36/A maddesi,

24) 24/11/2011 tarihli ve 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin yedinci
fıkrası,

uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta
olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren, birinci ve dokuzuncu alt bentler kapsamına girenler otuz gün, diğer alt bentler
kapsamına girenler ise altmış gün içinde yazılı olarak başvurmaları hâlinde pozisyonlarının vi-
zeli olduğu teşkilat ve birimde, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye tabi kurumlar bakımından bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde
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yer alan bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, diğer kurumlar bakı-
mından bu kurumların kadro cetvellerinde yer alan aynı unvanlı memur kadrolarına; pozisyon
unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde ise ilgisine göre l90 sayılı Kanun
Hükmünde Karamameye ekli cetveller veya kurumların kadro cetvellerinde yer alan kadro un-
vanlarıyla sınırlı olmak üzere Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken
belirlenen memur kadrolarına,

b) İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005
tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde
25/6/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyan-
lardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuran-
lar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına,

c) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Kanunun
50 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile geçici 12 nci maddesi çerçevesinde 25/6/2013
tarihi itibarıyla sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olan ve Türkiye Radyo-Televizyon
Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinin 37 nci maddesinde
belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün
içinde yazılı olarak başvuranlar, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrola-
rına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde Kurumda
halen var olan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla Genel Müdürlükçe belirlenecek memur
kadrolarına,

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca ata-
nırlar.

Birinci fıkrada belirtilen mevzuat hükümlerine göre çalışmakta iken 25/6/2013 tarihinde
askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzua-
tına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hü-
kümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları ta-
rihten itibaren başlar.

25/6/2013 tarihinden önce 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca
çalışmakta iken 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında
Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar hakkında görevlerinden
ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.

Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, söz konusu mevzuat hü-
kümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına
göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademe-
lerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve
başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları
mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Bu madde kapsamında
memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapı-
lamaz.

25/6/2013 tarihinden önce bu madde kapsamındaki vizeli sözleşmeli personel pozis-
yonlarına personel alımına yönelik olarak ilanı verilmiş ve bu maddenin yürürlüğe girdiği ta-
rihte yerleştirme işlemleri bitmiş olan sözleşmeli personel hakkında da bu madde hükümleri
uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler, göreve başladıkları tarihten itibaren
başlar.

Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu
personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan top-
lam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka-
nunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate
alınır.
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Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sözleşmeli personelin atanacağı
memur kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf,
unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işlemi-
nin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
meye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve memur kadrolarına atananların pozis-
yonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal
edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle birinci
fıkrada belirtilen altmış günlük sürenin bitiminden itibaren iki ay içinde Maliye Bakanlığı ve
Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Birinci fıkranın (c) bendi kapsamında memur kadrola-
rına atananların pozisyonları da başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır, ancak
2954 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında istihdam edi-
leceklerin pozisyon sayısının 300’ün altına düşmesi hâlinde, anılan bent kapsamında istihdam
edilecekler için kullanılabilecek toplam pozisyon sayısı 300 olarak uygulanır.

Geçici 37 nci madde kapsamında memur kadrolarına atanamayan sözleşmeli personel-
den, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce idari yargı mercilerine başvuran ve açtıkları
idari davalarda verilen yargı kararları sonucu memur kadrolarına atanmış olup davaları henüz
bitmemiş olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde kurumla-
rına başvuranlar, halen bulundukları memur kadrolarına bu madde kapsamında atanmış ve aç-
mış oldukları idari davalardan vazgeçmiş sayılırlar. Söz konusu davalar için ayrıca vekalet üc-
retine hükmedilmez.

Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye birinci fıkranın
(a) bendi kapsamına girenler yönünden Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı, birinci
fıkranın (b) bendi kapsamına girenler yönünden ise İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı yet-
kilidir.

MADDE 10 – 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Kanununun 45 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Banka, muteber saydığı asgari üç imzayı taşımak şartıyla kendi belirleyeceği esaslar
dâhilinde bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebilir. Re-
eskonta kabul edilecek ticari senet türleri ve imzalardan biri yerine geçebilecek teminatlar ile
diğer koşullar Bankaca tespit edilir.”

MADDE 11 – 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Ka-
nununun ek 140 ıncı maddesinin başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yüksek İhtisas Üniversitesi”
“Ankara’da Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Vakfı tarafından, 2547 sayılı Kanunun

vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine
sahip Yüksek İhtisas Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.”

MADDE 12 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 44- Yüksek İhtisas Üniversitesinin eğitim-öğretime başlama izni

alabilmesi için taahhüt edilen hususları yerine getirme süresi, bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren başlar.”

MADDE 13 – 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü
maddesinde yer alan “Otomobil”, “Kamyonet”, “Otobüs”, “Motosiklet”, “Bisiklet” ve “Motorlu
bisiklet” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye “Motorlu taşıt sürücüsü ser-
tifikası”, “Sürücü belgesi” ve “Uluslararası sürücü belgesi” tanımları ile maddenin son fıkrasına
“Bu maddedeki tanım ve terimlerle ilgili olarak vergi kanunları hükümleri saklıdır.” cümlesi
eklenmiştir.

“Otomobil: Yapısı itibarıyla, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan
taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.”
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“Kamyonet: Azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak için imal
edilmiş motorlu taşıttır. Sürücü ve yanındaki oturma yerleri dışında başka oturma yeri de bu-
lunabilen, sürücü bölümü gövde ile birleşik kamyonetlere panelvan denir.”

“Otobüs: Yolcu taşımacılığında kullanılan, sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri
olan motorlu taşıttır. Troleybüsler de bu sınıfa dahildir. Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi
aşmayan otobüslere minibüs denir.”

“Motosiklet: Azami tasarım hızı 45 km/saatten ve/veya silindir kapasitesi 50 santimet-
reküpten fazla olan sepetli veya sepetsiz iki veya üç tekerlekli motorlu taşıtlar ve net motor
gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı
550 kilogramı aşmayan dört tekerlekli motorlu taşıtlardır. Elektrik ile çalışanların net ağırlık-
larının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz. Bunlardan karoseri yük taşıyabi-
lecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan
üç tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir.”

“Bisiklet: Üzerinde bulunan insanın adale gücü ile pedal veya el ile tekerleği döndü-
rülmek suretiyle hareket eden motorsuz taşıtlardır. Azami sürekli anma gücü 0,25 KW’ı geç-
meyen, hızlandıkça gücü düşen ve hızı en fazla 25 km/saate ulaştıktan sonra veya pedal çev-
rilmeye ara verildikten hemen sonra gücü tamamen kesilen elektrikli bisikletler de bu sınıfa
girer.”

“Motorlu bisiklet (Moped): Azami hızı saatte 45 kilometreyi, içten yanmalı motorlu ise
silindir hacmi 50 santimetreküpü, elektrik motorlu ise azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kilo-
vatı geçmeyen iki veya üç tekerlekli taşıtlar ile aynı özelliklere sahip net ağırlığı 350 kilogramı
aşmayan dört tekerlekli motorlu taşıtlardır. Elektrik ile çalışanların net ağırlıklarının hesaplan-
masında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz.”

“Motorlu taşıt sürücüsü sertifikası: Teorik ve uygulamalı sınavlarda başarı gösteren sü-
rücü adaylarına verilen belgedir.”

“Sürücü belgesi: Bu Kanunda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren bel-
gedir.”

“Uluslararası sürücü belgesi: İki veya çok taraflı anlaşmalar uyarınca sınıflarına göre
araç kullananlara belli süre ile verilen belgedir.”

MADDE 14 – 2918 sayılı Kanunun 8 inci maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8- Bu Kanun kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Millî Eğitim Bakanlığı:
1. Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için 123 üncü madde gereğince sürücü kurs-

ları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek, bunları her safhada denetlemek
2. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara ser-

tifika verilmesini sağlamak
3. Okul öncesi, okul içi ve okul dışı trafik eğitimini düzenleyen trafik genel eğitim planı

hazırlamak ve ilgili kuruluşlarla iş birliği yaparak uygulamak
b) Sağlık Bakanlığı:
1. Karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini

planlamak ve uygulamak
2. Trafik kazalarında yaralananların en kısa zamanda sağlık hizmetlerinden istifadelerini

temin etmek üzere, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü de alınarak karayolları üzerinde ilk yar-
dım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak
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3. Her ilde trafik kazaları için eğitilmiş sağlık personeli ile birlikte yeteri kadar ilk ve
acil yardım ambulansı bulundurmak

4. Trafik kazalarında yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edilenlerden kazanın sebep ve
tesiriyle otuz gün içinde ölenlerin kayıtlarını tutmak ve takip eden ayın sonuna kadar Emniyet
Genel Müdürlüğüne bildirmek

c) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı:
1. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ilgili birimleri: Bu Kanun ve diğer

mevzuatla verilen hizmetleri yapmak, bu Kanun açısından karayolu taşımasına ilişkin gerekli
koordinasyonu sağlamak, tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak, mua-
yene istasyonlarını denetlemek, 35 inci madde hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında
tutanak düzenleyerek idari para cezası vermek, bu maddede belirlenen idari tedbirleri almak,
trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini
yapmak veya yaptırmak ve denetlemek, aykırı görülen hususlarla ilgili olarak sorumlular hak-
kında idari para cezasına dair tutanak düzenlemek

2. Araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak üzere yetkilendirilenler, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca denetlenir ve aykırı hareketi tespit edilen işletme sa-
hipleri 1.700 Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılır. Yetkilendirme konusu işletme şart-
larında giderilebilecek eksiklik olması hâlinde, işletme sahibine, bu eksiklikleri gidermesi için
azamî on beş gün süre verilir. Bu süre zarfında eksikliklerin giderilmemesi hâlinde, izin belgesi
iptal edilir.

3. Araçların ağırlık ve boyut kontrollerinin yapılması veya yaptırılması ile ilgili olarak
Karayolları Genel Müdürlüğünce verilen hizmet sürdürülürken kullanılan ve Genel Müdürlü-
ğün diğer hizmetleri ile ilişkili olmayan bina, arazi, arsa gibi taşınmazlar Maliye Bakanlığınca
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına tahsis edilir. Bu görev yürütülürken yarar-
lanılan tesisat ve teçhizat Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına devredilir. Araçların
ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca
yetkilendirme yapılması hâlinde tahsis edilen taşınmazlar ile devredilen tesisat ve teçhizatın
kullanılması hususunda, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı ile yetkilendirilenler arasında özel hukuk hükümleri gereğince sözleşme
yapılabilir.”

MADDE 15 – 2918 sayılı Kanunun 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 38- Sürücü belgesi sınıfları, belge sahiplerine sürme yetkisi verilen motorlu

araçların cinsleri, özellikleri, sürücü belgelerinin şekli, içeriği ve verilmesine ilişkin hususlar
ile Uluslararası Sürücü Belgesinin verilmesine dair usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 16 – 2918 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 39- Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye

yetkili oldukları araçlar ile Türk vatandaşlarının ve yabancıların dış ülkelerden aldıkları sürücü
belgelerinin ülkemiz sürücü belgeleri ile değiştirilmesine ve dış ülkelerden aldıkları sürücü
belgeleriyle ülkemizde araç kullanmalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları
araçların dışındaki araçları sürmeleri yasaktır. Bu fıkra hükmüne aykırı hareket eden sürücüye
700 Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu kişilere araç kullandıran araç sahibine de tescil
plakası üzerinden aynı miktarda idari para cezası verilir.

Sürücü belgeleri süreli olarak verilir. Belgelerin geçerlilik süreleri, yenilenmesinde ara-
nacak şartlar ile diğer usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. Bu şekilde yenilenen sürücü bel-
gelerinden harç alınmaz. Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanan sürücüye 343
Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi geri alınır.
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Dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile yönetmelikte belirtilen süre ve şartlara ay-
kırı olarak araç kullananlar hakkında her seferinde 343 Türk Lirası idari para cezası verilir.”

MADDE 17 – 2918 sayılı Kanunun 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 41- Sürücü belgesi alacakların;
a) Yönetmelikte belirlenen yaş ve deneyim şartlarını taşımaları,
b) Öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları,
c) İçişleri ve Sağlık bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikte belirlenen

sağlık şartlarını taşımaları,
d) Sürücü kurslarında teorik ve uygulamalı eğitimini tamamlayıp sürücü sınavlarını ba-

şararak, motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almış olmaları,
e) Adli sicilinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve

191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü
maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer
Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suç-
lardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması,

f) Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması,
g) Başka sınıf sürücü belgesi alabilmek için, daha önce verilmiş ancak geri alınmış olan

sürücü belgesinin bu Kanunda öngörülen şartlar yerine getirildiği için sahibine iade edilmiş
olması,

zorunludur.
Sürücüler ile sürücü adaylarının hangi şartlarda ve hangi sınıf sürücü belgesi alabile-

cekleri ile bunların araç kullanma şartları, kullanılabilecek araçların niteliklerine ve sağlık şart-
larına dair usul ve esaslar İçişleri ve Sağlık bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikle belirle-
nir.

Bu maddede aranan şartlardan herhangi biri mevcut olmadan veya hileli yollarla temin
edilmiş olduğunun anlaşılması hâlinde, sürücü belgesi, Emniyet Genel Müdürlüğü veya bağlı
trafik tescil kuruluşlarınca iptal edilir. Bu kişilere, bu madde hükümlerine uygun olarak yeniden
sürücü sertifikası alınması hâlinde yeniden sürücü belgesi verilir.

Sürücü belgesi alındıktan sonra bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen
suçlardan biri ile mahkûmiyet hâlinde bu kişilerin sürücü belgeleri, bu Kanunun 6 ncı madde-
sinde sayılan görevliler tarafından bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen şartlar
sağlanıncaya kadar geri alınır. Bu Kanunun 48 inci madde hükümleri saklıdır.”

MADDE 18 – 2918 sayılı Kanunun 42 nci maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Sürücü adaylarının sınavları ile sürücü belgelerinin verilmesi esasları
MADDE 42- Sürücü kurslarında teorik eğitimini tamamlayan sürücü adaylarının teorik

sınavları yazılı ya da elektronik ortamda Millî Eğitim Bakanlığınca yapılır.
Uygulamalı sürücü eğitimini sürücü kurslarından alan ve teorik sınavda başarılı olanlar

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak uygulamalı sürücü sınavına girmeye hak kazanır; bu sı-
navda da başarılı olanlara motorlu taşıt sürücüsü sertifikası verilir.

Sürücülerin eğitimleri ve sınavları, eğitimlerin ve sınavların süresi, içeriği ve yapılacağı
yerlerin özellikleri, sınav yapıcıların nitelikleri ve eğitimi ile diğer usul ve esaslar İçişleri
Bakanlığının uygun görüşü alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle be-
lirlenir.

Teorik ve uygulamalı sınavlar için sürücü adaylarından alınacak sınav ücreti ile sınav-
lara ilişkin iş ve işlemlerde görev alanlara ödenecek ücretler her yıl Millî Eğitim Bakanlığınca
belirlenir.
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Emniyet Genel Müdürlüğünün motorlu araç sürücüsü ihtiyacını karşılamak üzere belirli
eğitim programları çerçevesinde yönetmelikte belirtilen esas ve şartlara uygun olarak, illerde
emniyet müdürünün teklifi valinin onayı, merkez teşkilatı için Trafik Hizmetleri Başkanının
teklifi Emniyet Genel Müdürünün onayı ile Emniyet Genel Müdürlüğü personeline ve Emniyet
Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görenlere sürücü belgesine
dönüştürülmek üzere motorlu taşıt sürücüsü sertifikası verilir. Bunların sınavları, nitelikleri
Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenen sınav sorumluları tarafından yapılır.

Jandarma teşkilatının motorlu araç sürücüsü ihtiyacını karşılamak üzere belirli eğitim
programları çerçevesinde ve yönetmelikte belirtilen esas ve şartlara uygun olarak, illerde İl
Jandarma Komutanlıklarının teklifi, valinin onayı, merkez teşkilatı için Harekât Başkanının
teklifi Kurmay Başkanının onayı ile jandarma teşkilatı mensubu subay, astsubay, uzman jan-
darma ve uzman erbaşlar ile Jandarma Okullar Komutanlığında öğrenim gören öğrencilere sü-
rücü belgesine dönüştürülmek üzere motorlu taşıt sürücüsü sertifikası verilir. Sürücü belgesi
sınavları, Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen sınav sorumluları tarafından yapılır.

Beşinci ve altıncı fıkralarda belirtilen sertifika, bu fıkralarda belirtilenler dışında kim-
seye verilmez.

İş makinesi sürücülerinin eğitimleri ve sınavda başarılı olanların belgeleri Millî Eğitim
Bakanlığınca veya Millî Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurumlarca verilir. Bu kurumların
işleyişine ilişkin usul ve esaslar ile uygulanacak öğretim programları Millî Eğitim Bakanlığınca
belirlenir.

Sınav sonucunda başarı gösterenlerin sürücü belgelerinin düzenlenmesi, kişiselleştiril-
mesi, kişiselleştirilen belgelerin basımı ve ilgililerine teslimi işlemleri sertifikalarında bulunan
veya Millî Eğitim Bakanlığından elektronik ortamda alınan bilgiler esas alınmak suretiyle Em-
niyet Genel Müdürlüğü veya bağlı trafik tescil kuruluşlarınca yapılır. Kişiselleştirilen sürücü
belgelerinin ilgililerine teslimi, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kamu kurum
veya kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerine de yaptırılabilir.

Sürücü belgesi almak isteyenlerin müracaatları ile belgelerin düzenlenmesine, kişisel-
leştirilmesine, basımına ve ilgililerine teslimine dair usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Sürücü sertifikaları, sınıfına uygun sürücü belgelerine dönüştürülmedikçe sahiplerine
karayolunda araç kullanma yetkisi vermez. Sürücü sertifikasını sürücü belgesine dönüştürme-
den karayolunda araç kullandığı tespit edilen sürücüye 700 Türk Lirası idari para cezası verilir.
Bu kişilere araç kullandıran araç sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda idari para
cezası verilir.”

MADDE 19 – 2918 sayılı Kanunun 45 inci maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“Sürücülerin sağlık şartlarında sonradan meydana gelen değişiklikler
MADDE 45- Sürücü belgesi sahibi kişide sağlığı bakımından sürücülüğe engel aşikar

bir değişikliğin görülmesi ve tespiti hâlinde, trafik görevlilerince sürücü belgesi geri alınarak,
kişinin sağlık kuruluşlarında muayenesi istenir. Sağlık şartları bakımından sürücülüğe engel
bir hâlinin olmadığı veya mevcut olan bu hâlin daha sonra ortadan kalktığı sağlık raporuyla
tespit edildiği takdirde, sürücü belgesi kişiye iade edilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”
MADDE 20 – 2918 sayılı Kanunun 112 nci maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.
“Sürücü belgelerinin geri alınmasında ve iptalinde yetki
MADDE 112- Bu Kanunun 6 ncı maddesinde sayılan görevlilerin ve trafik tescil kuru-

luşlarının yetkilendirildiği hâller hariç olmak üzere, sürücü belgelerinin geri alınmasına ve ip-
taline sulh ceza mahkemeleri karar verir.
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Bu Kanunun 51 inci maddesinin ihlali ve 118 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkra-
larında yazılı “100 ceza puanını doldurmak” eylemi nedeniyle sürücü belgelerinin geri alın-
masına yine bu Kanunun 6 ncı maddesinde sayılan görevliler yetkilidir.

Sürücü belgelerinin geçici olarak geri alınması veya iptaline dair verilen kesinleşmiş
mahkeme kararı örnekleri, sürücülerin sicillerine işlenmek üzere mahkemelerce ilgili trafik bi-
rimlerine gönderilir.

Bu Kanuna göre görülen davalar, diğer kanunlara göre görülen davalarla birleştirilemez.
Askeri araçları süren kişiler ile asker kişilerin bu Kanunda yazılı suçlarla ilgili davala-

rına da bu mahkemelerde bakılır.
Askeri görev ve hizmetlerin yürütülmesi sırasında askeri araç sürücülerinin asker kişi-

lere karşı işledikleri trafik kazalarıyla ilgili suçlarda 25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askeri
Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu hükümleri saklıdır.”

MADDE 21 – 2918 sayılı Kanunun 115 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları
yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Trafik idari para cezaları; Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerine, vergi dai-
relerine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yetkilendirilen banka ve PTT aracı-
lığıyla ödenebilir.

Bu Kanunun 114 üncü maddesine göre trafik idari para cezası karar tutanağı düzenle-
meyle yetkilendirilen personel tarafından trafik idari para cezası tahsilatı yapılamaz.

Bu Kanunun 116 ncı maddesine göre yabancı plakalı araçların plakasına uygulanan,
ancak tebliğ edilememiş olan trafik idari para cezalarının ödenmesi hâlinde trafik idari para
cezası karar tutanağının tebliğ tarihi olarak ödeme tarihi esas alınır.

Yabancı plakalı araçların plakalarına düzenlenen, ancak tebliğ edilmemiş olan trafik
idari para cezalarına ilişkin tutanakların tebliği ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar Maliye ve
İçişleri bakanlıklarınca müştereken belirlenir.”

MADDE 22 – 2918 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Aday sürücülük
EK MADDE 17- İlk defa sürücü belgesi alanlar en az bir yıl süre ile aday sürücü olarak

kabul edilirler.
Aday sürücülüğün süresi, aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme ve yeniden

sürücü belgesi alma şartları ile diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
Aday sürücülerle ilgili olarak yönetmelikte belirtilen iptal edilme şartlarının oluşması

hâlinde, bu Kanunun 6 ncı maddesinde sayılan görevliler tarafından sürücü belgeleri iptal
edilir.”

MADDE 23 – 2918 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 22- Sürücü belgesi sınıfları, sürücü belgelerine ait esaslar ve sürücü

adaylarında aranacak şartlar yönetmelikte belirleninceye kadar bu Kanunun 38, 39 ve 41 inci
maddelerinin değişiklikten önceki halleri uygulanır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sürücü belgesi sahibi olanlar ile motorlu taşıt sü-
rücü sertifikası bulunan veya sürücü kurslarına kayıt yaptırmış olanların alacakları sürücü bel-
gelerinin yönetmelikte belirlenen yeni sınıf sürücü belgeleri ile değiştirilmesi zorunludur. Bu
belgelerin değiştirileceği sürücü belgesi sınıfları yönetmelikle belirlenir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve bu Kanuna göre değişti-
rilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri İçişleri Bakanlığınca belirlenen
süreler içinde tamamlanır. Bu değiştirme işlemlerinden harç alınmaz, ancak 13 Türk Lirası in-
dirimli değerli kağıt bedeli ve bu Kanunun 131 inci maddesinin son fıkrası kapsamında da
2 Türk Lirası bedel ödenir. Belirlenen süre içinde değiştirilmeyen sürücü belgeleri geçersiz sa-
yılır. Ancak,  başvuruları  hâlinde,  gerekli  harçlar  ve  indirimsiz  değerli kâğıt bedeli öden-
dikten sonra kendilerine geçersiz sayılan sürücü belgesinin karşılığı olan yeni sürücü belgesi
verilir. Bu işlemlere ait usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca belirlenir.”
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MADDE 24 – 2918 sayılı Kanunun; 3 üncü maddesinde yer alan “Minibüs” tanımı,
40 ıncı maddesi, 114 üncü maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları, 119 uncu madde-
sinin birinci fıkrası, 120 nci maddesi ve ek 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25 – 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 3 üncü
maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) “Devlet Hava Aracı” terimi: Devletin askerlik, güvenlik, gümrük ve orman yangın-
ları ile mücadele hizmetlerinde kullandığı hava araçları,”

MADDE 26 – 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 22 nci mad-
desinin başlığı “Vazgeçme, iade ve devir” şeklinde, birinci fıkrasının son cümlesi ise aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Kamulaştırmayı yapan idarece kamulaştırma amacına uygun tesisat, yapı veya donatı yapıl-
dıktan ve en az 5 yıl kullanıldıktan sonra bu ihtiyacın ortadan kalkması nedeniyle kamulaştırma
amacında kullanılamayan taşınmazlar önceki mal sahibi veya mirasçılarına iade edilmez. Bu
taşınmazların kamulaştırma amacı dışında idarece tasarruf edilmesi hâlinde, önceki mal sahibi
veya mirasçıları tarafından idareden herhangi bir hak, bedel veya tazminat talebinde bulunu-
lamaz.”

MADDE 27 – 2942 sayılı Kanunun 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Baraj, sulama şebekeleri ve boru hatları, karayolu, demiryolu, liman ve havaalanı gibi

gelecek yıllara sari büyük projelerde kamu yararı kararı kamulaştırılacak taşınmazların bulun-
duğu mahalle ve/veya köy muhtarlığında on beş gün süre ile asılmak suretiyle ilan edilir. Kamu
yararı kararının ilan süresinin bitiminden itibaren, kamulaştırılacak taşınmazlar üzerine yapılan
sabit tesisler ile dikilen ağaçların bedeli, kamulaştırma bedelinin tespitinde dikkate alınmaz.
Taşınmazlardaki bu sınırlama ilan tarihinin bitiminden itibaren beş yılı geçemez.”

MADDE 28 – 2942 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 8- Bu Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi

hükmü, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen kamulaştırma işlemleri
nedeniyle, kamulaştırılan taşınmazların eski malikleri veya mirasçıları tarafından bu taşınmaz-
ların geri alınması, bedel veya tazminat talebiyle açılan ve henüz kesinleşmeyen davalarda da
uygulanır.”

MADDE 29 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun
17 nci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“y) 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şir-
ketleri Kanunu kapsamında; finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye
kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleş-
me süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralanmaya konu taşınmazların ki-
ralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri.”

MADDE 30 – 19/6/1987 tarihli ve 3392 sayılı 103 İlçe Kurulması Hakkında Kanunun
1 inci maddesinin elli yedinci fıkrası ile Kanuna ekli (57) sayılı listede yer alan “Çağlıyancerit”
ibareleri “Çağlayancerit” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 31 – 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununa aşağıdaki ek madde
eklenmiştir.

“EK MADDE 5- Kadastrosu veya tapulaması tamamlanan çalışma alanlarında, orman
kadastrosu ya da tahdidi yapılmamış ormanlar, 4 üncü ve 39 uncu maddelerde yer alan esaslar
çerçevesinde kadastroya tabi tutulur.”

MADDE 32 – 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26- Bu Kanunun;
a) 5 inci maddesine göre yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki

belgesi kapsamına uygun olmayan faaliyetlerde bulunanlara bin Türk Lirası, yetki belgesi ol-
duğu halde taşıtını yetki belgesine kaydettirmeden kullananlara beş yüz Türk Lirası idari para
cezası verilir ve aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci bir ceza verilmez.
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b) 5 inci maddesinin beşinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara beş yüz Türk Lirası
idari para cezası verilir ve aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci bir ceza verilmez.

c) 5 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşıma-
cılara beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.

ç) 5 inci maddesinin yedinci fıkrasına aykırı davranan bir taşımacının diğer bir taşıma-
cının taşıma faaliyetini engellemesi hâlinde bin beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.

d) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara beş yüz Türk Lirası,
üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı davranan taşımacılara üç yüz Türk Lirası idari para cezası
verilir.

e) 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı davranan yolcu taşımacılarına bin Türk Li-
rası, ikinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara beş yüz Türk Lirası, altıncı fıkrasına aykırı
davranan taşımacılara üç yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.

f) 10 uncu maddesine aykırı davranan acente ve taşıma işleri komisyoncularına bin beş
yüz Türk Lirası idari para cezası verilir ve aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci bir ceza
verilmez.

g) 11 inci maddesine aykırı davranarak ücret ve zaman tarifesi düzenlemeyenlere veya
ücret ve zaman tarifelerine uymayanlara veya değişik ücret ve zaman tarifeleri uygulayanlara
beş yüz Türk Lirası, ücret ve zaman tarifelerini görülebilecek şekilde iş yeri, terminal ve bilet
satış yerlerinde bulundurmayanlara iki yüz Türk Lirası idari para cezası verilir ve aynı kabahat
için 48 saat geçmeden ikinci bir ceza verilmez.

ğ) 13 üncü maddesine aykırı olarak yabancı plakalı taşıtların Türkiye sınırları dâhilin-
deki iki nokta arasında taşıma yapması hâlinde, taşıt sahibine veya şoförüne üç bin Türk Lirası
idari para cezası verilir ve aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci bir ceza verilmez.

h) 14 üncü maddesine aykırı davrananlara beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.
ı) 18 inci maddesi hükümlerine göre sorumluluk sigortası yaptırmayan taşımacılara bin

Türk Lirası, 18 inci maddesi hükümlerine göre sorumluluk sigortası yapmaktan kaçınan sigorta
şirketlerine, ödenmesi gereken sigorta priminin on katı tutarında idari para cezası verilir.

i) 22 nci maddesinin ikinci fıkrasına uymayan ve yükümlülükleri yerine getirmeyen ta-
şımacılara beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.

j) 32 nci maddesine aykırı olarak terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren
taşımacılara üç yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.

k) 5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren
işletmecilere beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.

l) 5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan şo-
förlere iki yüz, işletmecisine ise beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilir ve aynı kabahat
için 48 saat geçmeden ikinci bir ceza verilmez.

Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.”
MADDE 33 – 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 2 nci

maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından uygulanan sınavlara ait

soru ve cevaplar bu Kanun kapsamı dışındadır.”
MADDE 34 – 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü mad-

desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Kurum, bankacılık hizmetleri ve işlemleri ile 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka

Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında yer alan banka kartı ve kredi kartlarının,
29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları
Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesinde yazılı suçların işlenmesinde kullanılma-
sını önlemekle yükümlü ve yetkilidir.”
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MADDE 35 – 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanu-
nunun 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 43- Bu Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası, 9 uncu, 12 nci, 24 üncü,
25 inci, üçüncü fıkrası hariç 26 ncı ve 44 üncü maddesi hükümleri tacirlere verilen kurumsal
kredi kartları hakkında uygulanmaz.”

MADDE 36 – 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununa aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- Bu Kanun uyarınca yapılan desteklemelerle ilgili olarak bu mad-
denin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden her türlü incelemeler veya adli ve idari so-
ruşturmalar sonuçlanıncaya kadar destekleme ödemelerinin yapılmaması amacıyla konulan
ödeme yasakları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde haklarında
ödeme yasağı konulan kişilerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına başvuruda bulunmaları
durumunda anılan Bakanlık tarafından altı ay içinde yapılacak incelemede gerçek üretim ya-
pıldığına dair bulgu ve emarelerin tespit edilmiş olması şartıyla kaldırılır.

25/4/2006 tarihinden itibaren desteklemelerden yararlanmak için başvuruda bulunduğu
hâlde, meri mevzuat uyarınca desteklemelerden yararlanabilmek için ibrazı öngörülen makbuz,
fatura ve diğer belgelerin gerçeğe aykırı, usulsüz veya sahte olduğu gerekçesiyle desteklemeden
yararlandırılmayanlara veya yararlandıkları destekleme tutarları aynı gerekçe ile bu Kanunun
23 üncü maddesi doğrultusunda geri alınanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
üç ay içinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına başvurmaları ve Bakanlık tarafından ya-
pılan incelemede bunların gerçek üretim yaptığının tespit edilmesi hâlinde hak ettikleri des-
tekleme ödemeleri yapılır. Yapılan ödemelere faiz işletilmez, masraf veya ek ödeme adı altında
herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak bu hükümden yararlananlardan bu Kanunun 23 üncü
maddesi çerçevesinde tahsil edilmiş olan faiz, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanuna göre
alınan TEFE/ÜFE tutarı, katsayı tutarı ve geç ödeme zamları iade edilir. Bu hüküm yararlan-
dıkları destekleme tutarlarının, aynı gerekçelerle geri alınması yönünde haklarında takip baş-
latılanlar için de uygulanır ve maddede öngörülen şartların oluşması hâlinde haklarındaki takip
işlemlerine son verilir. Ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra maddenin kapsadığı
dönemlere ilişkin olarak haklarında takip başlatılanların, takibe ilişkin yazının tebliğ tarihinden
itibaren bir ay içinde anılan Bakanlığa başvurmaları hâlinde bunlar da madde hükmünden aynı
şartlar dâhilinde yararlandırılır. Bu maddeden yararlananlara 23 üncü maddenin ikinci fıkrası
uyarınca uygulanması öngörülen herhangi bir hak mahrumiyeti uygulanmaz.

25/4/2006 tarihinden itibaren meri mevzuat uyarınca desteklemelerden yararlanabilmek
için başvuruda bulunan ancak ibrazı öngörülen makbuz, fatura ve diğer belgelerin herhangi bi-
rini ibraz edememesi nedeniyle desteklemeden yararlandırılmayanlara, bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına başvurmaları ve
Bakanlık tarafından yapılan incelemede bunların gerçek üretim yaptığının tespit edilmesi hâ-
linde hak ettikleri destekleme ödemeleri yapılır. Yapılan ödemelere faiz işletilmez, masraf veya
ek ödeme adı altında herhangi bir ödeme yapılmaz.

Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve madde hükmünden
yararlananların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce destekleme ödemeleri ile ilgili
olarak açmış oldukları davalar karşılıklı olarak sonlandırılır ve bu sebeple herhangi bir yargı-
lama gideri ile vekâlet ücreti talep edilemez.

Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan
vazgeçenlerin bu ihtilaflarıyla ilgili olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra tebliğ
edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz ve bu kararlar ile idare aleyhine hükmedilmiş yargılama
giderleri ve vekâlet ücreti bulunması hâlinde bunlar idareden talep edilemez.”
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MADDE 37 – 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun
28 inci maddesinin sekizinci fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolara asaleten veya vekâleten atanan ve Genel
Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünde fiilen çalışan doktor, diş hekimi ve eczacılara en yüksek
Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %700’ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılabi-
lir.”

MADDE 38 – 5502 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“Birinci fıkraya göre müfettiş yardımcısı olarak atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak
ve Kurumca belirlenen konuda tez hazırlamak kaydıyla açılacak yeterlik sınavına girme hakkını
kazanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcıları müfettiş kadrolarına atanırlar.
Müfettişlik yeterlik sınavında başarı gösteremeyenlere yeterlik sınavından itibaren bir yıl içinde
bir hak daha verilir. Bu süre sonunda da yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler durumlarına
uygun diğer kadrolara atanırlar.”

MADDE 39 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Si-
gortası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendinin sonuna “ile polis nas-
bedilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde polislik eğitimine tabi tutulan adaylar”
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 40 – 5510 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (d)
bendi, dördüncü fıkrasının sonuna “Ancak, Kuruma gönderilen sağlık hizmeti faturalarında
yer alan işlem bedellerinin ayrıntılı belirtilemediği durumlarda, söz konusu fatura bedelinin
yüzde ellisi Kurumca, kalan yüzde ellisi ise kendi kurumlarınca karşılanır.” cümlesi, altıncı
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“d) Bu fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında veya bunların dışında herhangi bir ne-
denle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan ve Türk vatandaşı olan genel sağlık sigor-
talılarının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin,”

“Birinci fıkranın (d) bendi gereğince sağlanan sağlık hizmetlerinin Kurumca karşıla-
nacak bedelleri yurt içinde sözleşmeli sağlık hizmet sunucularına ödenen tutarı geçemez ve bu
sağlık hizmet sunucularına ödenen tutarı geçen kısım, birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kap-
samında bulunanlara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, kişilerin kendilerince karşılanır.
Bu kişilerin 65 inci madde hükümlerine göre yapılacak giderleri karşılanmaz.”

MADDE 41 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 51- Geçici 43 üncü madde kapsamında bulunanlardan süresinde

müracaat etmediği için borçlanma hakkından yararlanamamış olanlar, bu maddenin yürürlük
tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat etmeleri hâlinde, geçici 43 üncü maddede belirtilen
usul ve esaslar çerçevesinde borçlanma hakkından yararlandırılır.

Geçici 44 üncü madde kapsamında bulunanlardan öngörülen süre içinde başvuru hak-
kını kullanmamış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2013 tarihine kadar
Kuruma başvurmaları hâlinde, geçici 44 üncü madde hükümlerinden yararlandırılır.

Geçici 44 üncü madde hükümleri, 28/2/1997 ile 23/4/1999 tarihleri arasında tabi ol-
dukları personel mevzuatına göre almış oldukları disiplin cezası sonucu memuriyetleri sona
erip, 8/8/1999 tarihli ve 4455 sayılı Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün
sonuçları ile ortadan kaldırılanlar hakkında da aynı usul ve esaslar çerçevesinde uygulanır ve
anılan maddede öngörülen süreler bu fıkra kapsamında bulunanlar için bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren başlar.”
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MADDE 42 – 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin birinci paragrafındaki parantez içi hükmü aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(Taşınmazların; kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketle-
rine satışı ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şir-
ketleri Kanunu kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla,
finansal kiralama şirketlerine satışı ve varlık kiralama ile finansal kiralama şirketlerince taşın-
mazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar için bu oran %100 olarak uygulanır ve
bu taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmaz. Ancak söz konusu
taşınmazların; kaynak kuruluş, kiracı veya sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine
getirilememesi hâli hariç olmak üzere, varlık kiralama veya finansal kiralama şirketi tarafından
üçüncü kişi ve kurumlara satılması durumunda, bu taşınmazların kaynak kuruluşta veya kira-
cıdaki varlık kiralama veya finansal kiralama şirketine devirden önceki kayıtlı değeri ile anılan
kurumlarda ayrılan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak satışı gerçekleştiren kurum nez-
dinde vergilendirme yapılır.).”

MADDE 43 – 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin
Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- 28/2/1997 tarihinden sonra verilen disiplin cezaları nedeniyle memu-
riyetten çıkarılanlardan 28/8/1999 tarihli ve 4455 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlile-
rinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümlerinden yararlanmış
olanların;

a) Memuriyete giriş şartlarını kaybetmemiş olmaları,
b) Durumlarına uygun boş kadro veya pozisyon bulunması,
c) Bu kadro ve pozisyonlara ait nitelikleri taşımaları,
ç) Üç ay içinde müracaat etmeleri,
kaydıyla yeniden göreve alınmalarında 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Mer-

kezi Yönetim Bütçe Kanununun eki (İ) Cetvelinde yer alan atama sayısı sınırlaması uygulan-
maz.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi aday memur statüsünde görev yapmakta
iken 1/1/1990 ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasında 657 sayılı Kanunun 125 inci
maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (g) alt bendinde yer alan fiili işlediği gerekçesiyle
anılan Kanunun 56 ve 57 nci maddeleri uyarınca disiplin cezası veya olumsuz sicil almış ol-
maları nedeniyle memurlukla ilişiği kesilip asli memurluğa atanamayanlar, bu maddenin yü-
rürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde eski kurumlarına müracaat etmeleri hâlinde, 657
sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları koşuluyla kurumlarında
daha önce işgal ettikleri aynı veya benzer unvanlı kadrolara iki ay içinde atanırlar.

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununa atıf yapan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre aldıkları disiplin cezaları nedeniyle yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilip, anılan
Kanunun geçici 40 ıncı, geçici 43 üncü,  geçici  45 inci,  geçici  46 ncı,  geçici  48 inci,  geçici
50 nci, geçici 56 ncı ve geçici 58 inci madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle önlisans
veya lisans öğrenimini söz konusu maddelerde öngörülen şartlar dâhilinde; bu maddenin yü-
rürlüğe girdiği tarihten önce bitirmiş olanlar için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
iki yıl süreyle, 31/12/2015 tarihine kadar bitirecek olanlar için ise öğrenimlerini bitirdikleri ta-
rihten itibaren iki yıl süreyle, kamu görevlerine giriş için ilgili mevzuatında öngörülen yaş şartı
aranmaz.”
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MADDE 44 – 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanununa aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6- (1) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir
Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen köylerde
bu Kanunun 16 ncı maddesi uygulamalarına devam edilebilir. Bu yerlerde hak sahipliği, borç-
landırma, yer seçimi, yer belirlenmesi, arsa satışı, arsa devri ve imar ile diğer işlere ilişkin tüm
uygulamalar Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür. Bu fıkranın uygulanması
sırasında 6360 sayılı Kanun, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı hü-
kümleri uygulanmaz.

(2) Bu madde kapsamındaki taşınmazlardan mera vasfında olanlar, 25/2/1998 tarihli
ve 4342 sayılı Mera Kanunu gereğince istenilen ot bedeli alınmaksızın tahsis amacı değiştiri-
lerek tapuda Hazine adına tescil edilir ve bu madde kapsamında değerlendirilir.”

MADDE 45 – 5543 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 7- (1) Mülga 2510 sayılı Kanun hükümlerine göre Sarıkeçili göçebe

grubuna mensup göçebe oldukları gerekçesiyle ve tarım dışı olarak Karaman ilinde iskân edilip,
kendilerine taşınmaz verilen ailelerden, evlenmek suretiyle ayrılanlar ile sonradan doğup gö-
çebelik ile ilgili şartları haiz olanlardan, 12/1/2009 tarihinde yapılan iskân duyurusu neticesinde
hak sahibi olarak kabul edilen aileler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış
gün içinde müracaat etmeleri hâlinde bu Kanun kapsamında hak sahibi olarak kabul edilebi-
lirler.

(2) Birinci fıkra dışında kalan ve mülga 2510 sayılı Kanun ile bu Kanun hükümlerine
göre hak sahibi olarak belirlenmesine rağmen en az on yıl içinde kendilerine taşınmaz verile-
meyen ailelerden, evlenmek suretiyle ayrılanlar ile sonradan bu Kanunda belirtilen hak sahipliği
şartlarını haiz oldukları anlaşılanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl
içinde müracaat etmeleri hâlinde hak sahibi olarak kabul edilebilirler.

(3) Mülga 2510 sayılı Kanuna göre hak sahibi olanların hak sahiplikleri herhangi bir
koşul aranmaksızın bu Kanuna göre devam eder.”

MADDE 46 – 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi,
Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6- (1) İlgili kurum ve kuruluşlardan 6132 sayılı Kanun uyarınca
şans oyunları tertip edenler (Türkiye Jokey Kulübü) için bu maddenin yayımı tarihinden evvel
Maliye Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda tahakkuk ettirilen kamu payı borç-
ları ödeninceye kadar 5 inci maddede düzenlenen yatırım ve  işletme  giderleri  üst   sınırı  %23
olarak uygulanır. Bu dönem içinde, anılan kamu payı borçları nedeniyle yapılan ödemeler he-
saplanan kamu payından mahsup edilebilir.”

MADDE 47 – 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun
8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(14) 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve
Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde
tanımlanan kurum ve kuruluşlar, kendi görev alanına giren suçların internet ortamında işlen-
diğini tespit etmeleri hâlinde, bu yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesi kararı alabilirler.
Erişimin engellenmesi kararları uygulanmak üzere Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına
gönderilir.”

MADDE 48 – 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 10 uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan
“(c), (e) ve (f) bentlerinde” ibaresi “(c) ve (e) bentlerinde” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 49 – 5737 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24- Kiraya verilen veya tahsis edilen Genel Müdürlük ve mazbut vakıf ta-

şınmaz mallarının, yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı, kullananları tarafından Genel Mü-
dürlük adına sigortalanması zorunludur.

Vakıf kültür varlıklarının sigorta işlemlerinde bedel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılan yapı yaklaşık birim mali-
yetleri V. Sınıf (D) Grubu Yapılar birim fiyatı ile taşınmazda yer alan taşınırların değeri dikkate
alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.”

MADDE 50 – 5737 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 12- 1/1/1990 tarihinden bu maddenin yayımı tarihine kadar Genel

Müdürlüğün dağıtılma talebiyle açtığı dava sonucunda dağılmasına veya dağıtılmasına karar
verilen yeni vakıfların hayatta bulunan kurucularının birlikte başvurusu üzerine vakfın adı ve
amacı aynı olmak kaydıyla bin lira kuruluş malvarlığı tahsis edilerek Türk Medeni Kanunu
hükümlerine göre yeni bir vakıf kurulabilir.

Kurulan bu vakıflar 4721 sayılı Kanun ve bu Kanun hükümlerine göre faaliyette bulu-
nurlar, ancak kanunla kurulan vakıf statüsünde sayılmazlar.

Dağıtılan vakfın Genel Müdürlüğe intikal eden ve hâlihazırda Genel Müdürlük tara-
fından tasarruf edilen taşınmazları, yeni kurulan vakfa mahkeme siciline tescilinden itibaren
üç ay içinde devredilir. Devredilen mallarla ilgili başkaca bir talepte bulunulamaz.”

MADDE 51 – 28/12/2010 tarihli ve 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Baş-
kanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “yüzde
onunu” ibaresi “yüzde otuzunu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 52 – 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 621 inci mad-
desinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bir ortağın şirketten çıkarılma sebeplerinin sonradan şirket sözleşmesine konula-
bilmesine dair sözleşme değişikliği, şirket sermayesini temsil eden tüm ortakların genel kurul
toplantısında oy birliği ile karar almasıyla mümkündür.”

MADDE 53 – 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun;

a) 4 üncü maddesinin on birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “görevlileri belirlemek
ve komisyonları oluşturmak” ibaresi “ilkeleri belirlemek” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 6 ncı maddesinin on üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış,
aynı fıkrada yer alan “hükümleri uyarınca ayrıca harcırah ödenmez.” ibaresi “hükümlerine göre
sadece yol gideri ödenir.” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(19) Yükseköğretim kurumlarının önlisans, lisans ve lisansüstü diploma programlarına
kayıtlı öğrencilerden Başkanlıkça hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar başvuru, tercih, sınav evra-
kının tanzimi ve benzeri sınav hizmetlerine yönelik geçici işlerde kısmî zamanlı olarak çalış-
tırılabilir. Bu şekilde çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilmez.
Kısmî zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret,
22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu gereğince on altı yaşından büyük işçiler için belir-
lenmiş olan günlük brüt asgarî ücreti geçemez. Kısmî zamanlı çalışma karşılığı ücret ödenmesi,
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilmekte olan burs veya öğrenim kre-
disinin kesilmesi veya aynı Kuruma ait yurtlardan yararlanma hakkının kaldırılması sonucunu
doğurmaz. Kısmî zamanlı olarak öğrenci çalıştırılmasına ilişkin haftalık çalışma süreleri ve
yapılacak ücret ödemelerinin tutarı ile diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü
alınarak Başkanlık tarafından belirlenir. Bunlar hakkında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
hükmü uygulanır ve prim ödeme yükümlüsü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlı-
ğıdır. Hak sahibi olarak almış oldukları gelir ve aylıkları bu çalışmalarından dolayı kesilmez.”
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c) 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kuruluşlarının” ibaresinden sonra gel-
mek üzere “sınav evrakını saklamaya, başvuru merkezi veya sınav koordinatörlüğü hizmetlerini
yürütmeye ve” ibaresi eklenmiştir.

ç) 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
d) 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan “Kopya çektirilmesine

imkân sağlayan” ibaresinden önce gelmek üzere “Bireysel veya toplu olarak kopya çeken veya”
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 54 – 14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun
28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28- Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde, sosyal güvenlik ku-
rumlarında, mahallî idarelerde, mahallî idarelerin bağlı idarelerinde, mahallî idare birliklerinde,
döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluş-
larda, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri
ile bunlara bağlı ortaklıklar ve müesseselerde çalışanlar ile hâkim ve savcılar, kendilerinin mu-
vafakatları alınmak kaydıyla Kurumda görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilenlerin sayısı
Kamu Denetçiliği Uzmanı kadro sayısının yüzde yirmisini aşamaz ve bu şekilde yapılacak gö-
revlendirme süresi iki yılı geçemez. Ancak ihtiyaç hâlinde bu süre bir yıllık dönemler hâlinde
uzatılabilir. Kurumun bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca on iş günü içinde ye-
rine getirilir. Bu şekilde görevlendirilen personel, kurumlarından aylıklı izinli sayılır. Bu per-
sonelin izinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgileri ve özlük hakları devam ettiği gibi, bu
süreler yükselme ve emekliliklerinde de hesaba katılır ve yükselmeleri başkaca bir işleme gerek
duyulmadan süresinde yapılır. Bunların Kurumda geçirdikleri süreler, kendi kurumlarında ge-
çirilmiş sayılır.”

MADDE 55 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ge-
çici 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bakanlık, usul ve esaslarını belirlemek kaydıyla, iş güvenliği uzmanlığı belgesine
sahip olanlara, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmiş olan prim gün sayısı ile sahip oldukları
belge sınıfı gibi hususları dikkate alarak üst sınıflardaki iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabil-
meleri için fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde kullanılmak şartıyla en
fazla iki sınav hakkı verilmesine dair gerekli düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.”

MADDE 56 – 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 6 ve 7 nci maddeleri;
1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu

kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 ta-
rihinde,

2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014
tarihinde,

3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,”
MADDE 57 – 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 128 inci

maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“k) Halka açık ortaklıkların yönetim kurullarında, yönetim kurulu üyelerinin tamamının

veya bir kısmının görev süresinin dolması veya üyeliklerinin boşalması sebebiyle yönetim ku-
rulu toplantı yeter sayısının sağlanamaması ve görev süresi dolan veya üyeliği boşalan yönetim
kurulu üyelerinin yerlerine görev sürelerinin bitimini veya üyeliğin boşalmasını takip eden 30
gün içinde yeni yönetim kurulu üyelerini seçmek üzere genel kurulun toplanamaması veya ge-
nel kurulda yeter sayıda yönetim kurulu üyesinin seçilememesi durumunda, Kurul, yerlerine
halka açık ortaklık genel kurulunca yeni üyeler seçilinceye veya Kurulca başka üyeler atanın-
caya kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu toplantı yeter sayısını sağlayacak asgari sayıda,
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Kurulun kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bağımsızlık kriterlerini sağlayan yönetim kurulu
üyelerini resen atar. Görev süresinin dolması nedeniyle boşalan halka açık ortaklık yönetim
kurulu üyeliklerine Kurulca atamalar yapılıncaya kadar, görev süresi dolan yönetim kurulu
üyeleri görevlerine devam eder. Kurulca yapılan resen atama sonucunda geriye kalan boş üye-
likler için, kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bağımsızlık kriterlerini sağlayan, boş üye sa-
yısının 3 katı kadar kişiyi halka açık ortaklığın ortaklarından aday göstermelerini talep eder.
Kurul bu talebini ortakların halka açık ortaklıkta  sahip  olduğu  pay oranlarını dikkate alarak
belirler ve bu bentteki esaslara uygun olarak atama yapar. Olağan genel kurul toplantısını ka-
nuni süresi içinde üst üste iki hesap dönemi içinde yapmayan ve yönetim kurulu üyeleri kısmen
veya tamamen Kurulca yukarıdaki fıkralar uyarınca atanmış halka açık ortaklıklarda genel ku-
rulun yetkileri YTM tarafından kullanılabilir. Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar
Kurulca belirlenir.”

MADDE 58 – 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 17- (1) Rüzgar enerjisine dayalı üretim faaliyeti için yapılmış lisans
başvurularından Kurul kararı ile lisans verilmesi uygun bulunmuş, ancak uygun bulma kara-
rında belirtilen yükümlülüklerini yerine getiremediğinden dolayı, bu maddenin yürürlük tari-
hinden önce lisans başvurusu reddedilmiş tüzel kişilerin bu maddenin yürürlük tarihinden iti-
baren bir ay içinde Kuruma başvurması ve TEİAŞ veya elektrik dağıtım şirketleri tarafından
uygun bağlantı görüşlerinin devam ettiğinin tevsik edilmesi hâlinde bu kapsama giren tüzel
kişilerin başvuruları önlisans başvurusu olarak kabul edilir ve bu Kanunda belirtilen yüküm-
lülükleri tamamlamaları koşuluyla ilgili tüzel kişilere önlisans verilir. Bu madde kapsamında
başvuran tüzel kişilerin daha önce irat kaydedilmiş olan teminatları iade edilmez.”

MADDE 59 – 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görev-
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile son fık-
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiş ve dördüncü fıkrası yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

“Defterdarlık Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Kanunun 48 inci mad-
desinde sayılan genel şartlara ek olarak en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumla-
rının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile Bakanlığın
görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
ve yapılacak özel yarışma sınavında başarılı olmak gerekir. Defterdarlık Uzman Yardımcılığı
yarışma sınavı, yazılı ve sözlü aşamalardan oluşur.”

“Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, ya-
rışma ve yeterlik sınavları, komisyonların oluşumu, yetiştirilmeleri, atanmaları, eğitimleri, ça-
lışma ve görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar yönetmelikle düzenle-
nir.”

“Bakanlık merkez teşkilatında daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve başkan yar-
dımcısı veya taşra teşkilatında defterdar kadrolarında toplam en az üç yıl görev yapmış olanlar,
atama tarihi itibarıyla fiilen bu kadrolardan birinde bulunmak şartıyla Maliye Uzmanı kadro-
suna atanabilir.”

MADDE 60 – 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesinin ikin-
ci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “dört” ibaresi “altı” şeklinde, dördüncü ve beşinci fık-
raları ile son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Vergi Müfettişleri, en az dört yıllık yükseköğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat,
işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurum-
larından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca  kabul edilmiş yükseköğretim
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kurumlarından mezun olup, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olan
ve yapılacak özel yarışma sınavını kazananlar arasından, Bakan onayı ile mesleğe Vergi Mü-
fettiş Yardımcısı olarak atanır.

Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlardan giriş sınavındaki başarı sırasına göre en ba-
şarılı yüzde beşi 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen grup
başkanlıklarında görevlendirilir. Giriş sınavında ilk yüzde beşe giremeyenler 20 nci maddenin
ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen grup başkanlığında görevlendirilir.”

“Başkanlığın görev, yetki ve sorumlulukları, grup başkanlıklarının görev alanları, per-
formans değerlendirme sisteminin oluşturulması ve yönetimi ile Vergi Müfettişlerinin görev,
yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlikleri, yükselmeleri, grup
başkanlıklarında görevlendirilmeleri ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle
düzenlenir.”

MADDE 61 – 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi başlı-
ğıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yapılamayacak işler
EK MADDE 30- Vergi incelemesine yetkili olanlar, görevlerinden ayrıldıktan sonra üç

yıl süreyle, görevden ayrılış tarihi itibarıyla son üç yıl içinde nezdinde inceleme yaptıkları mü-
kellefler veya bu mükelleflerin veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından
doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu kurumlarda
herhangi bir görev veya iş alamazlar, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında sözleşme düzenleyemezler. Bu
yasağa riayet etmeyenler hakkında 2/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ay-
rılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.”

MADDE 62 – 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 32 nci maddesine aşağı-
daki fıkra eklenmiştir.

“Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.”

MADDE 63 – 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 33 üncü maddesi başlı-
ğıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sözlü sınavı
EK MADDE 33- 43 üncü madde, ek 29 uncu madde ve 10/12/2003 tarihli ve 5018

sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi uyarınca yapılacak giriş
sınavlarının sözlü aşaması ile 42 nci maddenin (c) fıkrası uyarınca yapılacak sınavların sözlü
aşaması, adayın;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,
b) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve

uygunluğunun,
c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,
ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,
değerlendirilmesi suretiyle yapılır. Sınav komisyonu, adaylar hakkında yukarıda yazılı

özelliklerin her biri için değerlendirme yapar. Yapılan değerlendirmeye göre verilen puanlar
tutanağa geçirilir. Bunun haricinde sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.”

MADDE 64 – 8/6/1984 tarihli ve 231 sayılı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Mü-
dürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin
birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“i) Basın-yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek, Basın Kartı Komisyo-
nunun sekretarya faaliyetlerini yürütmek,
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j) Türkiye Medya Veri Tabanını oluşturmak ve güncel kalmasını sağlamak için gerekli
tedbirleri almak,

k) Basın yayın alanına yönelik yerli ve yabancı basın mensupları için meslek eğitimleri
düzenlemek maksadıyla eğitim merkezi kurmak.”

MADDE 65 – 231 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel

Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
hükümleri kapsamındaki tüm iş ve işlemleri, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamede be-
lirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütmek.”

MADDE 66 – 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Re-
jiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yü-
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 67 – 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesi başlığıyla
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Diğer İzinler
MADDE 23- Sözleşmeli personelin mazeret, refakat, hastalık izinleri ile ücretli veya

ücretsiz izinleri hakkında kadroları ekli 1 sayılı cetvelde gösterilen personelin tabi olduğu hü-
kümler uygulanır.”

MADDE 68 – 3/6/2011 tarihli ve 634 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra ek-
lenmiştir.

“(3) Kurumsal hizmet gerekleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan il merkezlerinde temsil-
cilik açılabilir. Bu temsilciliklerin açılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

MADDE 69 – 634 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci maddesinin
ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Mülga 5916 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi kapsamında yapılan Avrupa Birliği İşleri
Uzmanlığı sınavı sonucuna göre ataması yapılanların sınav sonucuna ilişkin hakları saklı olup,
bunlar da Bakanlık için ihdas edilen aynı unvanlı kadrolara bulundukları kadro dereceleri ile
hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.”

MADDE 70 – 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- (1) Bakanlık bünyesinde; gençlerin sosyal, ekonomik ve siyasal alan-
larda topluma aktif katılımlarını ve kişisel gelişimlerini sağlamak, gençlik alanında üretilecek
politikalara katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası çalışma ve projeler uygulamak, gençler
ve gençlik alanında faaliyet gösteren organizasyonlar arasında koordinasyona yardımcı olmak
ve gençlerin karar alma ve uygulama süreçlerine katılımını artırmak amacıyla gençlerin oluş-
turduğu veya gençlik alanında faaliyette bulunan dernekler, vakıflar, federasyonlar, konfede-
rasyonlar, gençlik kulüpleri, öğrenci konseyleri, kent konseyi gençlik meclisleri ve benzeri or-
ganizasyonların üye olabileceği Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi kurulur. Konseyin faaliyet-
lerini gerçekleştirebilmesi için Bakanlık bütçesine yeterli ödenek konulur.

(2) Konseyin kurulması, işleyişi, yönetimi, görevleri ve denetimine ilişkin hükümler
ile Konseyin çalışma usul ve esasları ve sair hususlar Bakanlar Kurulunca düzenlenir.”
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MADDE 71 – 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdare-
leri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde
Kararnamenin 1 inci maddesine “genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri” ibaresinden sonra
gelmek üzere “(Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yar-
gıtay, Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay dâhil)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 72 – 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan  “haftada en az” ibaresi “en az iki haftada”
şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “süresi” ibaresi “yedi gün” şeklinde, yedinci fıkrasında
yer alan “düzenleme ve denetleme mahiyetindeki kararları, tekemmül etmesinden itibaren”
ibaresi “kararları, karar tarihinden itibaren kesinleşir ve düzenleme ve denetleme mahiyetinde
olan kararlar” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü ve onuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
c) 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “Kurul tarafından” ibaresi

“Bakan tarafından” şeklinde, 13 üncü maddesinde yer alan “üç Başkan Yardımcısı” ibaresi “Başkanın
önerisi üzerine Bakan tarafından üç başkan yardımcısı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 73 – a) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin;
1) Ek 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekre-

terliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı
Genel Sekreterliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı” şeklinde de-
ğiştirilmiştir.

2) Ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Cumhurbaşkanlığı
Genel Sekreterliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı” ibaresi “Cum-
hurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı”
şeklinde, aynı bentte yer alan “aşılmamak suretiyle ilgisine göre Cumhurbaşkanlığı Genel Sekre-
terliği” ibaresi “aşılmamak kaydıyla ilgisine göre Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği” şek-
linde ve anılan maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“c) Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Baş-
kanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk
Standardları Enstitüsü Başkanlığı, kalkınma ajansları ve Mesleki Yeterlilik Kurumu kadro ve
pozisyonlarına ilk defa veya yeniden atanan genel müdür, genel sekreter, genel müdür yardım-
cısı ve genel sekreter yardımcısı unvanlı personel ile uzman unvanlı meslek personeline, ilgili
mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye,
fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal
hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdî ödemelerin bir aylık toplam net tu-
tarı; genel müdür ve genel sekreterler için bakanlık genel müdürü, genel müdür yardımcısı ve
genel sekreter yardımcıları için bakanlık genel müdür yardımcısı, uzman unvanlı meslek per-
soneli için Başbakanlık uzmanlarına mevzuatında kadrosuna bağlı olarak malî haklar ile sosyal
hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını ge-
çemez.

ç) (b) ve (c) bentlerinde yer alan idarelerde istihdam edilen personelden anılan bentlerde
emsali belirlenmemiş olan personele, ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık,
ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında
olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni
ve nakdî ödemelerin bir aylık toplam net tutarı, ilgili kurumun önerisi Devlet Personel Baş-
kanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek em-
sali Devlet memuruna ilgili mevzuatında kadrosuna bağlı olarak malî haklar ile sosyal hak ve
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yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemez.
Emsal alınacak memur unvanlarının tespitinde, kadro veya pozisyon unvanları ile ifa ettikleri
görevler itibarıyla 657 sayılı Kanuna göre girebilecekleri sınıflardaki aynı veya benzer görev-
lerin aynı veya benzer kadro, unvan veya derecesi dikkate alınır.

d) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya ye-
niden atanacak personelin zam ve tazminatları hakkında 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi
uyarınca yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararı hükümleri uygulanır.

Diğer mevzuatın bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.”
3) Geçici 15 inci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Ek 12 nci maddenin ikinci fıkrasıyla 31/12/2011 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldı-

rılan 5952 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 6114 sayılı Kanunun 6 ncı mad-
desinin sekizinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinde yer alan hükümlerin, ek 12 nci mad-
denin ikinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarihte anılan hükümler uyarınca yapılan ödemelerden
yararlanan personel bakımından uygulanmasına 31/12/2014 tarihine kadar devam edilir.”

b) 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Uzman ve Denetçi istihdamı
MADDE 31- (1) Bakanlık merkez teşkilatının ilgili hizmet birimlerinde Aile ve Sosyal

Politikalar Uzmanları ve Uzman Yardımcıları ile Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri ve De-
netçi Yardımcıları istihdam edilir.

(2) Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi
ve idari bilimler fakülteleri ile hizmet birimlerinin görev alanına giren ve yönetmelikle belir-
lenen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.
(3)  Denetçi Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak ve istihdam edildikleri

birim tarafından belirlenecek konularda hazırlayacakları tezin, oluşturulacak tez jürisi tarafın-
dan kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde
tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez ha-
zırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilâve süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanların
Aile ve Sosyal Politikalar Denetçisi kadrolarına atanabilmeleri, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tes-
pit Sınavından asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen
ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl
içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak ka-
zandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav  hakkını  kullanmayanlara,  bir yıl içinde ikinci
kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırla-
dıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını
kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler Denetçi Yar-
dımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara ata-
nırlar.

(4) Denetçi Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez ha-
zırlama ve yeterlik sınavları ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.”

c) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;
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1) 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Müfettiş Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları, Müfettişliğe

yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, bunlarda aranacak özel şartlar, Başkanlığın ça-
lışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.”

2) 31 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı
MADDE 31- (1) Bakanlık merkez teşkilatında, görev alanına giren konularda çalıştı-

rılmak üzere Sanayi ve Teknoloji Uzmanı ile Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı istihdam
edilir.”

ç) 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Müfettiş Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları, Müfettişliğe
yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, bunlarda aranacak özel şartlar, Başkanlığın ça-
lışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.”

d) 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(3) Müfettiş Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları, Müfettişliğe
yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, bunlarda aranacak özel şartlar, Başkanlığın ça-
lışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.”

e) 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(3) Müfettiş Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları, Müfettişliğe
yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, bunlarda aranacak özel şartlar, Başkanlığın ça-
lışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.”

f) 8/8/2011 tarihli ve 649 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak-
kında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 62 nci maddesi başlığıyla birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EXPO 2020
MADDE 62- (1) EXPO 2020’ye ev sahipliği yapacak kentin belirlenmesi amacıyla

2013 yılında Uluslararası Sergiler Bürosu genel kurulunda yapılacak seçimlerde, İzmir ilinin
ülkemiz adına sürdürdüğü adaylığının başarıyla sonuçlandırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yü-
rütmek üzere, özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişiliği haiz EXPO 2020 İzmir Yönlendirme
Kurulu kurulmuştur.

(2) Yönlendirme Kurulunun organları Yürütme Komitesi ve Genel Sekreterliktir.
(3) Yönlendirme Kurulunun gelirleri şunlardır:
a) Genel bütçeden ayrılacak ödenek
b) İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2012 ve 2013 bütçelerine bu amaçla konulan ödenek
c) İzmir İl Özel İdaresinin 2012 ve 2013 bütçelerine bu amaçla konulan ödenek
ç) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçılar Birliği, Ege

Bölgesi Sanayi Odası tarafından 2012 ve 2013 yıllarında aktarılan tutarlar
d) Her türlü naklen yayın, reklam ve sponsorluk gelirleri
e) Gerçek ve tüzel kişilerden alınacak nakdî ve ayni bağış ve yardımlar
f) Faiz ve diğer gelirler
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(4) Gelirler ulusal bankalardan birinde bu amaçla açılacak hesapta toplanır. Hesap aç-
maya, kapamaya veya hesapta toplanan tutarları nemalandırmaya Yürütme Komitesi Başkanı
yetkilidir. Başkan, bu yetkilerini kısmen veya tamamen Yürütme Komitesinin diğer üyelerinden
birine veya Genel Sekretere devredebilir.

(5) Bu madde kapsamına giren mal ve hizmet alımları ile her türlü işlemlerde 4/1/2002
tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. Alım, satım ve kiralama iş-
lemleri ile yapılacak harcamalarda uygulanacak usul ve esaslar Yönlendirme Kurulunca belir-
lenir.

(6) Kurulun ve organlarının oluşumu ve çalışma esasları, Kurula ve Yürütme Komite-
sine üye olarak katılacak kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve diğer gerçek
veya tüzel kişiler ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Bakanlar Kurulu kararı
ile belirlenir.

(7) İzmir’in adaylığının Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurulunca kabulü hâlinde
Yönlendirme Kurulu, EXPO 2020 İzmir ile ilgili işlemleri yürütmek üzere yeni bir düzenleme
yapılıncaya kadar faaliyetlerine devam eder.

(8) İzmir’in adaylığının Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurulunca kabul edilme-
mesi hâlinde Yönlendirme Kurulunun hesaplarında bulunan tutarlar ile taşınırlar Bakanlar Ku-
rulu kararı ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tasfiye edilir.”

g) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak-
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

1) 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bil-

gileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep
hâlinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmakla mükelleftir.”

2) 40 ıncı maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“(2) Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar ara-
nır:

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren eğitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler, ik-
tisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri ile hizmet birimlerinin görev alanına giren
ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak.

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.
(3)  Denetçi Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak ve istihdam edildikleri

birim tarafından belirlenecek konularda hazırlayacakları tezin, oluşturulacak tez jürisi tarafın-
dan  kabul  edilmesi  kaydıyla   yapılacak  yeterlik   sınavına   girmeye   hak  kazanırlar. Süresi
içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir
tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olan-
ların Millî Eğitim Denetçisi kadrolarına atanabilmeleri, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sı-
navından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve
uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl
içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak ka-
zandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci
kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırla-
dıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını
kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler Denetçi
Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara ata-
nırlar.
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(4) Denetçi Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez ha-
zırlama ve yeterlik sınavları ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.”

ğ) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

1) 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Denetim Hizmetleri Başkanlığının ve müfettişlerin çalışma usul ve esasları ile mü-

fettiş yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve ye-
terlik sınavları ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.”

2) 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde  değiştiril-
miştir.

“a) Hangi hâllerde uygulanacağını açıkça belirtmek kaydıyla; uyarma, geçici faaliyet
durdurma ve yetki iptali şeklinde idari müeyyideler öngörmek ve ihlal edenlere belirlenen idari
müeyyideleri uygulamakla görevli ve yetkilidirler.

b) Hangi hâllerde uygulanacağını ve miktarını açıkça belirtmek kaydıyla; 7 nci maddede
yer alan hizmet birimi beş bin Türk Lirasına kadar, 8 inci ve 11 inci maddelerde yer alan hizmet
birimleri iki yüz elli bin Türk Lirasına kadar, 12 nci maddede yer alan hizmet birimi beş yüz
bin Türk Lirasına kadar, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde yer alan hizmet birimleri ise beş milyon
Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulaması öngörmek ve ihlal edenlere belirlenen mik-
tarda idari para cezası karar tutanağı düzenlemek veya düzenletmekle görevli ve yetkilidirler.”

h) 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

1) 23 üncü maddesinin yedinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“c) Meslek icrası esnasında sonucunu öngörerek veya görevinin gereklerine aykırı ha-
reket ederek veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek bir kişinin
ağır derecede olmayan engelliliğine sebebiyet verenlerin üç aydan bir yıla kadar meslekten ge-
çici men edilmesine karar verilir. Bu fiillerin beş yıl içinde tekrarı hâlinde verilecek cezalarda
alt ve üst sınırlar iki katı olarak uygulanır.

ç) Meslek icrası esnasında sonucunu öngörerek veya görevinin gereklerine aykırı ha-
reket ederek veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek bir kişinin
ağır engelliliğine veya ölümüne sebebiyet verenlerin bir yıldan üç yıla kadar meslekten geçici
menine karar verilir. Bu fiillerin beş yıl içinde tekrarı hâlinde meslekten sürekli men kararı
verilir.”

2) 44 üncü maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(2) Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen alan-
larda en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak.

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.
(3) Denetçi Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak ve istihdam edildikleri

birim tarafından belirlenecek konularda hazırlayacakları tezin, oluşturulacak tez jürisi tarafın-
dan kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde
tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez ha-
zırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanların
Sağlık Denetçisi kadrolarına atanabilmeleri, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari
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(C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçer-
liliği bulunan  başka bir belgeye yeterlik sınavından  itibaren  en  geç  iki  yıl içinde sahip olma
şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli
mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.
Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul
edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile sü-
resi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler Denetçi Yardımcısı unvanını kay-
beder ve Bakanlıkta veya bağlı kuruluşlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara
atanırlar.

(4) Denetçi Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez ha-
zırlama ve yeterlik sınavları ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.”

3) 47 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, mevzuatla kendilerine verilen görevleri, e-devlet

uygulamalarına uygun olarak daha etkin ve daha hızlı biçimde yerine getirebilmek için, bütün
kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından; sağlık hizmeti alanların, aldıkları sağlık hiz-
metinin gereği olarak ilgili sağlık kurum ve kuruluşuna vermek zorunda oldukları kişisel bil-
gileri ve bu kimselere verilen hizmete ilişkin bilgileri her türlü vasıtayla toplamaya, işlemeye
ve paylaşmaya yetkilidir.

(2) Bakanlık ve bağlı kuruluşları işlediği kişisel sağlık verilerini ilgili üçüncü kişiler
ve kamu kurum ve kuruluşları ile ancak bu kişi ve kurumların bu verilere erişebileceği husu-
sunda kanunen yetkili olması hâlinde görevlerini yapmalarına yetecek derecede paylaşabilir.

(3) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, mevzuatla kendilerine verilen görevleri yerine geti-
rebilmek için gereken bilgileri, kamu ve özel ilgili bütün kişi ve kuruluşlardan istemeye yetki-
lidir. İlgili kişi ve kuruluşlar istenilen bilgileri vermekle yükümlüdür.”

ı) 11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yüksek Kurum ve Kurumlar, millî savunma ve millî güvenliğe ilişkin hususlar
saklı kalmak kaydıyla, görev alanıyla ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri bütün kamu kurum
ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden Başbakan veya ilgili Bakan aracılığıyla
istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları ile diğer ger-
çek ve tüzel kişiler, bu bilgileri zamanında ve eksiksiz vermekle yükümlüdür. Bu şekilde elde
edilen bilgilerden ticarî sır niteliğinde olanların gizliliği korunur.”

i) 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 2 nci maddesinin bi-
rinci fıkrasının (B) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve (C) ben-
dinde yer alan “35 yaşını bitirmemiş” ibaresi “otuz beş yaşını doldurmamış” şeklinde değişti-
rilmiştir.
“Kaymakam adaylığı yazılı sınavına daha önce mülakatta üç defa başarısız olanlar katılamaz.”

j) 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun ek 29 uncu maddesinin
birinci fıkrasında yer alan “dışında kalan kadrolu veya sözleşmeli personelin” ibaresi “hari-
cindeki kadrolu veya sözleşmeli personelin” şeklinde değiştirilmiştir.

k) 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“DSİ’de istihdam edilecek Müfettiş Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usul
ve esasları, Müfettişliğe yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, bunlarda aranacak özel
şartlar ile Teftiş Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esasları ve diğer hususlar yönetmelikle
belirlenir.”
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l) 657 sayılı Kanunun;
1) Ek 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“EK MADDE 40-  Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve 36 ncı

maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kad-
rolara atanmak amacıyla kurumlarca yapılacak olan özel yarışma sınavlarına başvurularda üst
yaş sınırı; özel mevzuatında yer alan yaş şartına ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın giriş
sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak
şeklinde uygulanır.

Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından
mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da birinci fıkra hük-
mü uygulanır.”

2) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün
(h) bendinde yer alan “denetmen yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya uzman
yardımcısı” ibaresi eklenmiş, eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 7 nci sırasında yer
alan “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Daire Başkanı,” ibaresi “Türk İşbirliği ve Koor-
dinasyon Ajansı Başkanlığı Daire Başkanı,” şeklinde değiştirilmiştir.

m) 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra
Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü fık-
rasının birinci cümlesinde yer alan “Bakanlık kadro ve pozisyonlarında çalışan personelden”
ibaresi “Bakanlık kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden” şeklinde değiştirilmiştir.

n) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz
Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun;

1) 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1- Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında

olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından
zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar veya nafaka bağlanmış veya nafaka
bağlanması mümkün olanlar hariç olmak kaydıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık
hâli devam ettiği müddetçe (1.620) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından
bulunacak tutarda aylık bağlanır.

Birinci fıkra kapsamına girenlerden, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler
toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 ya-
şından büyükler için  belirlenmiş  olan  asgari  ücretin  aylık  net  tutarının  1/3’ünden  fazla
olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez
ve kendilerine aylık bağlanamaz.

65 yaşın tespitinde, doğum tarihlerinde yapılmış düzeltmeler nazara alınmaz.”
2) 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2- 65 yaşını doldurmamış olmasının yanı sıra;
a) Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde engelli olduk-

larını ilgili mevzuatı çerçevesinde alınacak sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, 18 yaşını dol-
duran Türk vatandaşı engellilerden; sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne
nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta
kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar veya nafaka bağ-
lanmış ya da nafaka bağlanması mümkün olanlar hariç olmak üzere, Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere muhtaçlık hâli devam ettiği
müddetçe (4.860) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda,

b) İlgili mevzuatı çerçevesinde alınacak sağlık kurulu raporu ile engelli olduklarını kanıt-
layan, 18 yaşını dolduran ve talebine rağmen Türkiye İş Kurumu tarafından işe yerleştirilememiş
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olan Türk vatandaşlarından; sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden her ne  nam al-
tında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları
açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar veya nafaka bağlanmış
ya da nafaka bağlanması mümkün olanlar hariç olmak üzere, Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere muhtaçlık hâli devam ettiği müd-
detçe (3.240) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda,

aylık bağlanır.
Nafaka bağlanan veya nafaka bağlanması mümkün olanlar ile sosyal güvenlik kuruluş-

larının herhangi birinden her ne nam altında olursa olsun gelir veya aylık hakkından yararlanan
durumunda ya da uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gere-
ken bir işte çalışan durumunda kendisine bakmakla yükümlü bir yakını bulunan engelli çocuklar
hariç olmak kaydıyla; Türk vatandaşı olan, 18 yaşını tamamlamamış ve ilgili mevzuatı çerçe-
vesinde alınacak sağlık kurulu raporu ile engelli oldukları kanıtlanmış durumundaki engelli
yakınlarının bakımını üstlenen Türk vatandaşlarından, her ne nam altında olursa olsun her türlü
gelirler toplamı esas alınmak suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı
16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden daha az
olan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar veri-
lenlere muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe ve bakım ilişkisini fiilen gerçekleştirmeleri kay-
dıyla, (3.240) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda ay-
lık bağlanır.

Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamına giren engellilerden veya ikinci fıkra ge-
reğince aylık bağlanacak engelli yakınlarından, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler
toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, 16 ya-
şından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık  net  tutarının  1/3’ünden fazla olanlar
ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez ve ken-
dilerine aylık bağlanamaz.

65 yaşın doldurulmasından önce bu madde hükümlerine göre bağlanmış olan aylıkların
aynı şekilde ödenmesine devam olunur. Bu Kanunun 1 inci maddesine göre aylık bağlananlar-
dan başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek kadar engelli olduklarını
ilgili mevzuatına göre alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayanlara da birinci fıkranın (a)
bendine göre aylık bağlanır. Aylık bağlanmasına esas teşkil eden engellilik oranı değişen kişi-
lerin aylıkları durumlarına göre yeniden tespit olunur. Engellilik oranı, bu Kanuna göre aylık
bağlanması gereken oranın altına düşen kişiler ile üçüncü fıkrada belirtilen aylık ortalama gelir
tutarından fazla gelir elde etmeye başlayan kişilerin aylıkları kesilir.

İkinci fıkra kapsamına giren 18 yaşından küçük engelliler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3)
numaralı alt bendi kapsamına girenlere ilişkin hükümler çerçevesinde genel sağlık sigortasından
yararlandırılır. Bu engellilerin bakımı amacıyla ikinci fıkraya göre aylık bağlanacak kişilerden
genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar 5510 sayılı
Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında
kabul edilir.

Birinci fıkra hükümlerine göre aylık almaya hak kazanacak şekilde engelli olduğunu
belgeleyen ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yetim olarak aylık veya gelir almakta
olan çocuklardan bu kurumlardan aldıkları aylık veya gelir toplamı tutarları, bu madde gere-
ğince durumlarına göre ödenebilecek tutardan daha az olanlara; aradaki fark ilgili sosyal gü-
venlik kurumu tarafından (birden fazla sosyal güvenlik kurumundan aylık veya gelir alanlar
için yalnızca tercih edecekleri bir sosyal güvenlik kurumu tarafından) ödenir ve bu şekilde öde-
nen tutarlar Hazineden tahsil edilir.”
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3) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “Emekli Sandığına” ibaresi, “Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına” şeklinde, ikinci fıkrasında geçen “Sosyal Güvenlik Ku-
rumu” ibaresi, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” şeklinde ve 4 üncü maddesinde geçen
“usul ve kullanılacak belgeler, Maliye ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca” ibaresi “usul ve
esaslar ile kullanılacak belgeler, Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ta-
rafından” şeklinde değiştirilmiştir.

4) 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı mad-
denin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve mevcut dördüncü fıkrasında yer alan “Kurum”
ibaresi “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

“1 inci ve 2 nci maddelerin kapsamına girenlere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca
aylık bağlanır ve Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, gerektiğinde; aylık almak için başvu-
ranların kendilerinin ve nafaka yükümlülerinin gelir, yaşam düzeyi ve varlıkları hakkında, be-
lirleyeceği yöntemlerle inceleme yapmaya ve yaptırmaya, özel veya resmi idare, müessese ve
ortaklarından ve şahıslardan bilgi ve belge istemeye yetkilidir.

Aylık bağlanmasında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sosyal inceleme
raporları ve gerektiğinde sağlık kurulu raporları da dikkate alınarak ilgililerin bu Kanuna göre
aylık bağlanması şartlarını haiz oldukları yönünde verilmiş kararlar esas alınır. Aylık bağlama
işlemi sırasında veya aylık bağlandıktan sonra yapılacak incelemeler sonucunda, aylık bağlama
kararını etkileyebilecek yanlışlık veya eksikliklerin tespit edilmesi hâlinde, bu durum ilgisine
göre Vakıflara, aylık bağlanana veya bağlanacak olana ve gerektiğinde ilgili idarelere Vakıf
veya Bakanlık tarafından bildirilir. Aylık bağlanmış veya bağlanacak olanlara yapılacak bildi-
rimlerin iadeli taahhütlü posta ile gönderilmesi esastır. Aylık bağlanmış olanlarla ilgili eksik-
liklerin veya yanlışlıkların giderilmemesi hâlinde, tebligat tarihinden itibaren üç aylık sürenin
sona erdiği tarihin içinde bulunduğu ödeme döneminin sonunda aylık kesme veya düzeltme
işlemi yapılır ve fazla ödenen tutarlar geri alınır. Aylık bağlanmasına esas rapor ve belgeleri
gerçeğine aykırı olarak düzenleyenler ile bu nitelikteki rapor ve belgelere dayanarak aylık
aldığı tespit edilenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine
göre işlem yapılır.”

5) Geçici 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 3- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu Kanun kapsa-

mında yersiz veya fazla ödenmiş aylıklar sebebiyle ilgililer adına çıkarılmış olan borç ve para
cezaları ile bunlara ilişkin faizler terkin edilmiş sayılır ve haklarında herhangi bir adli, idari ve
icrai takibat yapılmaz.”

6) Ek 1 inci maddesi ile ek 2 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
o) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanunun;
1) 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İş Müfettişi Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları, İş Müfettiş-
liğine yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, bunlarda aranacak özel şartlar,  Başkanlığın
çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.”

2) 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yurt dışı sürekli göreve, yurt dışı işçi hizmetleri uzmanları, Bakanlık merkez teşkila-

tında ve bağlı ve ilgili kuruluşlarında daire başkanı ya da daha üst görevlerde bulunanlardan
bu görevlerde en az bir tam yıl çalışmış olanlar, Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
merkez teşkilâtında mesleğe yarışma sınavıyla girmiş olanlardan yeterliklerini aldıktan sonra
en az yedi yıl çalışmış olanlar, çıkarılacak yönetmelikle belirlenen esaslar dâhilinde atanabilirler.
Yurt dışı görev süresi en çok üç yıldır; bu süre hizmetin gerektirdiği hâllerde Bakan onayı ile
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bir yıla kadar uzatılabilir. Yurt dışı kadrolarına atanacakların, atanma tarihinde yönetmelikte
belirtilen yabancı dillerin birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) dü-
zeyinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği
bulunan başka bir belgeye sahip olması zorunludur. Ancak, Türkçe’nin ve Türk lehçelerinin
konuşulduğu ülkelere sürekli görevle atanma durumunda yabancı dil belgesi şartı aranmaz.
Yurt dışı atamalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”

3) Ek 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 3- İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği

Enstitüsü Müdürlüğü kadrolarında görev yapan tabiplere; iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin
sağlanması, iş kazaları ve  meslek  hastalıklarının  önlenmesine  ilişkin  proje  ve araştırma ile
sağlık gözetimi çalışmalarının yapılması, sonuç raporlarının üretilmesi, sektörel meslek hasta-
lıkları rehberinin hazırlanması, iş sağlığı ve güvenliği alanında ölçüm, analiz, teknik kontrol,
risk analizi ve değerlendirmesi, iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin
eğitimleri ve belgelendirilmeleri, çalışma ortamına yönelik gerekli kontrol, inceleme ve araş-
tırmalar ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenlerle ilgili ölçüm ve laboratuvar analizleri gibi
iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine yönelik yapmış olduğu hizmetler esas alınmak suretiyle
Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirle-
necek usul ve esaslar çerçevesinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil)
%400’ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılır. Ek ödemeye hak kazanılmasında ve ödemenin
yapılmasında aylıklara ilişkin hükümler uygulanır ve damga vergisi hariç herhangi bir vergiye
tabi tutulmaz. Bu madde kapsamında ödeme yapılan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre ödeme yapılmaz.”

ö) 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun;

1) 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri

talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep hâlinde
göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmakla mükelleftir.”

2) 31/A maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için 14/7/1965 tarihli
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak
aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat,
işletme, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile Bakanlığın görev alanına giren ve yönetmelikle
belirlenen fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak

ve istihdam edildikleri birim tarafından belirlenecek konularda hazırlayacakları tezin, oluştu-
rulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak
kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları
veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında
başarılı olanların denetçi kadrolarına atanabilmeleri, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sına-
vından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve ulus-
lararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde
sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı
hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav
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hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri
de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanma-
yanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler Enerji ve Tabii Kay-
naklar Denetçi Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı
kadrolara atanırlar.

Denetçi Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazır-
lama ve yeterlik sınavları ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.”

p) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun;
1) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dördüncü cümlesi ile ikinci fıkrası-

nın üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, (c) bendinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve
ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir.”
“Onay tarihinden itibaren valilikçe tespit edilen ilan yerinde ve ilgili idarelerin internet sayfa-
larında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir.”

“ç) Bakanlıkça belirlenen tanımlar ve esaslara göre hazırlanıp onaylanan halihazır ha-
ritalar, plan, plan değişikliği ve revizyonları, parselasyon planları, yapı ruhsatı ve yapı kullanma
izin  belgeleri  ile imar mevzuatına konu edilen diğer coğrafi veri ve bilgilerin, ilgili idareler
ile kurum ve kuruluşlarca; Bakanlar Kurulunca belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ve
sayısal olarak; üretilmesi, elektronik ortamda ilan edilmesi, Bakanlıkça tesis edilecek elektronik
ortam üzerinden paylaşılması, arşivlenmesi ve güncellenmesi zorunludur. Yapı ruhsatına ilişkin
işlemlerde bu veriler esas alınır.

d) Arazi kullanımı ve yapılaşmada sadece mekânsal strateji planları, çevre düzeni plan-
ları ve imar planları kararlarına uyulur. Üst kademe planları Bakanlıkça onaylanan bu Kanunun
istisnası olan alanlar ile korumaya yönelik diğer özel kanunlara tabi alanlara ilişkin alt kademe
planların onay, askı ve kesinleşme işlemleri bu Kanunun 9 uncu maddesine göre gerçekleştirilir.
Alt kademe planların, üst kademe planların kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde
ilgili idarece üst kademe planlara uygun hale getirilmesi zorunludur. Aksi halde, üst kademe
planları onaylayan kurum ve kuruluşlar alt kademe planları en geç altı ay içinde uygun hale
getirir ve resen onaylar. Bu süre içinde ruhsat işlemleri, yürürlükte olan uygulama imar planına
göre gerçekleştirilir. Bu bent uyarınca yapılacak işlemlerde bu maddenin (c) bendi hükümlerine
uyulur.

e) Kamu kurum ve kuruluşları veya plan müellifleri; ilgili kamu kurum ve kuruluşla-
rından plana ilişkin görüşlerini alır. Kurum ve kuruluşlar, görüşlerini en geç otuz gün içerisinde
bildirmek zorundadır. Görüş bildirilmesi için etüt ve analiz gibi uzun süreli çalışma yapılması
gereken hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine otuz günü geçmemek üzere
ilave süre verilir. Bu süre içerisinde görüş bildirilmediği takdirde plan hakkında olumsuz bir
görüşün bulunmadığı kabul edilir.

f) Kentsel asgari standartlar, Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda çevre düzeni
planı ile belirlenebilir. Uygulamaya ilişkin kararlar, yörenin koşulları, parselin bulunduğu böl-
genin genel özellikleri, yapının niteliği ve ihtiyacı, erişilebilirlik, sürdürülebilirlik, çevreye et-
kisi dikkate alınarak ve ölçüleri verilerek Bakanlıkça belirlenen esaslara göre uygulama imar
planında belirlenir.

g) Bakanlık; ilgili idareler, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tara-
fından yapılan mekansal planlamaya, harita ve parselasyona, etüt ve projelendirmeye, yapı ruh-
satı ve yapı kullanma izni düzenlemeye, enerji kimlik belgesi hazırlanmasına ilişkin iş ve iş-
lemler ile yapı malzemelerini; denetlemeye, aykırılıklar hakkında işlem tesis etmeye, aykırı-
lıkları gidererek mevzuata uygun hale getirmeye yönelik değişiklik yapmaya ve onaylamaya,
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yapı tatil tutanağı tanzim etmeye, mühürlemeye, yıkım kararı almaya ve yıkımı gerçekleştir-
meye, ilgililer hakkında idari yaptırım kararı vermeye yetkilidir. Bu görevlerden, yapı tatil tu-
tanağı tanzim etmeye, mühürlemeye ve yıkım kararına ilişkin rapor düzenleme işi ile denetle-
meye ilişkin görevler, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında, denetçi belgesini haiz personel
tarafından gerçekleştirilir. İlgililer Bakanlık denetçileri tarafından istenilen her türlü bilgi ve
belgeyi, istenilen süre içerisinde vermek zorundadırlar. Bakanlık denetçilerinin seçimi, eğitim-
leri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.

ğ) Büyükşehir belediyesi sınırının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen, nüfusu
5.000’in altında kalan ve kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerdeki uygulamalar, büyük-
şehir belediye meclisince aksine bir karar alınmadıkça, uygulama imar planı yapılıncaya kadar
27 nci madde hükümlerine göre yürütülür. Kırsal alanlarda iş yeri açma ve çalışma  izni;  ka-
dimden  kalan  veya  yapıldığı  tarihteki  mevzuat  kapsamında  yola  cephesi olmaksızın inşa
edilen yapılar ile köy yerleşik alanlarda kalan yapılara kırsal yapı belgesine, yerleşik alan sınırı
dışındaki diğer yapılara ise yapı kullanma izin belgesine göre verilir. Köylerde bulunan konut-
larda, iş yeri açma ve çalışma izni alınarak ev pansiyonculuğu yapılabilir. Kamuya ait bir yaya
veya taşıt yoluna cephe sağlanmadan yapı inşa edilemez, parsel oluşturulamaz. Yerleşme ve
yapılaşma özellikleri, mimari doku ve karakteri, gelişme düzey ve potansiyeli açısından önem
arz eden köylerde bu özellikleri korumak, geliştirmek ve yaşatmak amacıyla muhtarlık katılımı
ile ilgili idarelerce köy tasarım rehberleri hazırlanabilir. Köy tasarım rehberleri ilgili idare mec-
lisi kararı ile onaylanır ve uygulanır.

h) Köylerde ve kırsal özellik gösteren diğer yerleşmelerde yapıların etüt ve projeleri il-
gili idarenin veya Bakanlığın taşra teşkilatının mimar ve mühendisleri tarafından hazırlanabilir.
Bakanlıkça; bu Kanun kapsamındaki yerleşmelere ilişkin enerji verimli, iklim duyarlı ve eko-
lojik özellikli plan ve projeler hazırlanabilir veya hazırlattırılabilir, bu nitelikli yapılar inşa edi-
lebilir veya uzun vadeli kredilendirilmek suretiyle desteklenebilir.

ı) Harita, plan, etüt ve projeler; idare ve ilgili kanunlarında açıkça belirtilen yetkili ku-
ruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi
tutulamaz, tutulması istenemez. Vize veya onay yaptırılmaması ve benzeri nedenlerle müellifler
veya bunlara ait kuruluşların büro tescilleri iptal edilemez veya yenilenmesi hiçbir şekilde ge-
ciktirilemez. Müelliflerden bu hükmü ortadan kaldıracak şekilde taahhütname talep edilemez.

i) İdarelerce onaylanmış; mevcut durumu gösteren halihazır haritalar, parselasyon plan-
ları ile teknik ve idari düzenlemeleri içeren bu Kanun kapsamındaki planların değişiklik ve re-
vizyonlarında ilk müellifin görüşü veya izni aranmaz.

j) İlgili idareler, Bakanlıkça belirlenen esaslara göre mimari estetik komisyonu kurar.
Komisyon, yapıların ve onaylı mimari projelerinin özgün fikir ifade edip etmediğine karar ver-
meye yetkilidir. Özgün  fikir  ifade  etmeyenlerde  yapılacak  değişikliklerde  ilk  müellifin gö-
rüşü aranmaz. Özgün fikir ifade eden mimarlık eser ve projelerinde; eser sözleşmesinde işleme
izni verilenler ile eserin bütünlüğünü bozmadığına, estetik görünümünü değiştirmediğine, tek-
nik, yönetsel amaçlar ve kullanım amacı nedeniyle zorunlu olduğuna karar verilen değişiklikler
müellifinin izni alınmaksızın yapılabilir. Bu durumda ilk müellif tarafından talep edilebilecek
telif ücreti; ilgili meslek odasınca belirlenen mimari proje asgari hizmet bedelinin, tamamlanan
yapılarda yüzde yirmisini, inşaatı süren yapılarda yüzde on beşini geçemez.”

2) 27 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Köylerde yapılacak yapılar ve uyulacak esaslar 
MADDE 27- Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında,

civarında ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı ge-
rektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak
bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy
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halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar için yapı ruhsatı
aranmaz. Ancak etüt ve projelerinin valilikçe incelenmesi, muhtarlıktan yazılı izin alınması ve
bu  yapıların  yöresel doku  ve  mimari özelliklere, fen,  sanat ve sağlık kurallarına uygun
olması zorunludur. Etüt ve projelerin sorumluluğu müellifi olan mimar ve mühendislere aittir.
Bu yapılar valilikçe ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro planlarına işlenir. Köy yerleşik
alan sınırları dışında kalan ve entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen
tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların yapı ruhsatı alınarak inşa edilmesi zorunludur. Tarım ve
hayvancılık amaçlı yapıların denetimine yönelik fennî mesuliyet 28 inci madde hükümlerine
göre mimar ve mühendislerce üstlenilir.

Onaylı üst kademe planlarda aksine hüküm bulunmadığı hâllerde köy yerleşik alan sı-
nırları içinde, jeolojik açıdan üzerinde yapı yapılmasında mahzur bulunan alanlar ile köyün
ana yolları ve genişlikleri, hâlihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde il özel idarelerince
belirlenir. Belirlenen yollar, ifraz ve tevhit suretiyle uygulama imar planı kararı aranmaksızın
kamu yararı kararı alınarak oluşturulur.

Köy yerleşik alan sınırı içerisinde, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve
Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Köy yerleşik alan sınırlarının parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan sınırı 5403
sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilir.

İl çevre düzeni planında açıkça belirtilmediği takdirde, ihtiyaç duyulması hâlinde, kö-
yün gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkate alınarak köy yerleşik alan sınırları ve
özel kanunlara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu alanlarda yapılaşma kararı ve ifraz
şartları belediye sınırı il sınırı olan yerlerde büyükşehir belediye meclisi, diğer yerlerde il genel
meclisi kararı ile belirlenir. Tespitler kadastro paftasına işlenerek tapu sicilinde belirtilir. İhtiyaç
duyulması hâlinde mevcut köy yerleşik alan sınırları il genel meclislerince yeniden belirlene-
bilir.

İmar planı olmayan köy yerleşik alanı sınırları içerisinde köyün ihtiyacına yönelik ola-
rak ilk ve orta öğretim tesisi, ibadet yeri, sağlık tesisi, güvenlik tesisi gibi yapılar için imar
planı şartı aranmaz. Ancak yer seçimi, valilikçe oluşturulan  bir  komisyonca  hâlihazır  harita
veya kadastro paftaları üzerinde kesin sınırları ile belirlenir. Bu yapı ve tesislere uygulama pro-
jelerine göre ilgili yatırımcı kamu kurum ve kuruluşu adına yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni
verilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle be-
lirlenir.”

3) Ek 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“EK MADDE 4- Mera, yaylak ve kışlakların geleneksel kullanım amacıyla geçici yer-

leşme yeri olarak uygun görülen kısımları valilikçe bu amaçla kurulacak bir komisyon tarafın-
dan tespit edilir. Bu yerlerin ot bedeli alınmaksızın tahsis amacı değiştirilerek tapuda Hazine
adına tescilleri yapılır. Bu taşınmazlar, bu madde kapsamında kullanılmak ve değerlendirilmek
üzere, belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalanlar ilgili belediyelerine, diğer alanlarda
kalanlar ise il özel idarelerine veya özel kanunlarla belirlenen ilgili idarelere tahsis edilir. Özel
kanunlar kapsamı dışında kalan alanlarda belediyesince veya il özel idaresince geçici yerleşme
alanının vaziyet planı ve yapılaşma şartları hazırlanır ve onaylanır. Bu taşınmazlardan kamu
hizmetleri için gerekli olanların dışındakiler, il özel idaresince veya belediyesince ve  özel ka-
nunlarla belirlenmiş alanlarda ilgili idarece kadastro verileri işlenmiş hâlihazır haritalar üzerine
yapılmış vaziyet planına veya onaylı imar planına uygun olarak talep sahiplerine bedeli karşı-
lığında yirmi dokuz yıla kadar tahsis edilebilir. Bu yerlerde umumi ve kamusal yapılar hariç,
inşa edilecek yapıların kat adedi bodrum hariç olmak üzere ikiyi, yapı inşaat alanı 200 metre-
kareyi geçemez. Bu yapıların yöresel mimariye uygun ve yöresel malzeme kullanılmak suretiyle
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yapılması zorunludur. Bu fıkranın uygulanmasına, bu fıkra kapsamında tahsis edilecek
mera, yaylak ve kışlakların il genelindeki toplam mera, yaylak ve kışlakların binde beşini geç-
memek üzere oranının belirlenmesine, bu yerlerin kiralanmak suretiyle tahsisine, tahsis süre-
lerine, yıllık kira bedeli taşınmazın emlak vergisine esas metrekare birim bedeli toplamının
yüzde birinden az olmamak üzere tahsis bedellerinin belirlenmesine, tahsil edilen bedellerinin
yarısı Hazine payı olarak genel bütçeye gelir kaydedilmek, diğer yarısı ise ilgili belediyeye
veya il özel idaresine ait olmak üzere gelirlerin kullanım şekline, tahsis süresinin sona ermesine,
komisyonun oluşumuna ve diğer konulara ilişkin esas ve usuller, İçişleri Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Kültür ve
Turizm Bakanlığının uygun görüşleri alınarak Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle belirlenir.

Mera, yaylak ve kışlakların 2634 sayılı Kanun uyarınca ilan edilen turizm merkezleri
ile kültür ve turizm gelişim bölgeleri kapsamında kalan kısımları, ot bedeli alınmaksızın tahsis
amacı değiştirilerek tapuda Hazine adına tescil edilir ve bu yerler, 2634 sayılı Kanun çerçeve-
sinde kullanılmak ve değerlendirilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilir.”

r) 7/6/1985 tarihli ve 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununun;
1) 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“f) Faaliyet alanı içindeki muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin rehber tarife teklifi ha-

zırlayarak Birlik Merkez Yönetim Kuruluna göndermek,”
2) 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) Odaların faaliyet alanı içindeki muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin rehber tarife

tekliflerini tasdik etmek,”
3) 40 ıncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Rehber tarife belirlenmesi
MADDE 40- Oda Yönetim Kurulları her yıl aralık ayı içinde, diş hekimlerinin uygula-

yacakları muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin bir rehber tarife hazırlayarak Birlik Merkez Yö-
netim Kuruluna gönderirler.

Birlik Merkez Yönetim Kurulu, rehber tarife tekliflerini aynen veya gerekli gördüğü
değişiklikleri yaparak tasdik eder ve bu tarifeleri Sağlık Bakanlığına bildirir.”

s) 8/1/1986 tarihli ve 3254 sayılı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun 32/A maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Meteoroloji Uzmanlığı
MADDE 32/A- Genel Müdürlük merkez teşkilatında, görev alanına giren konularda

çalıştırılmak üzere Meteoroloji Uzmanı ile Meteoroloji Uzman Yardımcısı istihdam edilir.”
ş) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 221 inci maddesinin üçüncü

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İlgililerden  tahsil edilecek  fazla çalışma ücretlerinin miktarı ve tahsiline ilişkin usul

ve esaslar Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Fazla çalışma ücreti olarak yatırılan tutarlar, per-
sonelin fazla çalışma süresi, görev yapmış olduğu yer, görevinin önem ve güçlüğü, sınıfı, kadro
unvanı gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatına ait kadro ve pozisyonlarda bulunanlardan ithalat ve ihracat,
giriş ve çıkış işlemlerinin yapıldığı gümrük idarelerinde gümrük işlemlerini yürüten memurlar
(375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı Cetvel kapsamında yer alan kadrolarda
bulunanlar hariç) ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü mad-
desinin (B) fıkrasına göre çalışan sözleşmeli  personele ödenmek üzere Ankara Gümrük Mu-
hasebe Birimi hesabına aktarılır. Söz konusu ödemeler, Maliye Bakanlığının uygun görüşü
alınarak aylık miktarı (36.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu
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bulunacak tutarı geçmemek üzere, Gümrük ve Ticaret Bakanı tarafından tespit edilir. Bu fıkra
uyarınca personele her ay yapılacak fazla çalışma ücretinin net tutarı, 375 sayılı Kanun Hük-
münde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı
itibarıyla tespit edilmiş olan ek ödemenin net tutarından az olamaz. 375 sayılı Kanun Hük-
münde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personeline
yapılacak ödemeler de Ankara Gümrük Muhasebe Birimine aktarılan tutarlardan karşılanır. Bu
madde uyarınca yapılan ödemelerden sonra yıl sonu itibarıyla hesapta kalan tutar, takip eden
ocak ayı sonuna kadar bütçeye gelir kaydedilir. Bu madde kapsamında personele yapılması
gereken ödemelerin Ankara Gümrük Muhasebe Birimi hesabına aktarılan tutarı aşması hâlinde,
aradaki fark Maliye Bakanlığı tarafından personel giderlerini karşılama ödeneğinden Bakanlık
bütçesine bu amaçla aktarılacak ödenekten karşılanır.”

t) 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun;
1) 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu Kanun;
a) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddesinde belirtilen kamuya

ait yapı ve tesisler ile 27 nci maddesinde belirtilen ruhsata tabi olmayan yapılar,
b) Bodrum katı dışında en çok iki katlı ve yapı inşaat alanı toplam 200 metrekareyi

geçmeyen müstakil yapılar,
c) Entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapı ve tesisler,
d) Köy yerleşik alanlarında, belediye ve mücavir alan sınırları içinde olmayan iskân

dışı alanlarda ve nüfusu 5000’in altında olan belediyelerin belediye ve mücavir alan sınırları
içinde bodrum katı ve çatı arası dışında en çok iki katlı ve yalnızca bir bodrum katın inşaat
alanı hesaba katılmaksızın toplam inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen konut yapıları ile
bunların kömürlük, otopark, depo gibi müştemilatı,

hariç olmak üzere, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde
yapılacak yapıların denetimini kapsar. Ruhsata tabi olup, bu Kanun hükümlerine tabi olmayan
yapılarda denetime  yönelik  fennî  mesuliyet  3194  sayılı  İmar  Kanununun 26 ncı ve 28 inci
maddelerine göre mimar ve mühendislerce üstlenilir. Birden fazla müstakil yapının bulunduğu
parsellerde, bütün yapıların toplam yapı inşaat alanının 200 metrekareyi geçmesi hâlinde de
bu Kanun uygulanır. Yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı hesaba katılmaksızın toplam inşaat
alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda geçici yapı müteahhidi yetki belgesi almak ve mimar
veya mühendis unvanlı şantiye şefi bulundurmak, yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlu-
lukları üstlenmek şartıyla parsel maliki kendi yapısını inşa edebilir. Ancak bu yapılarda da mi-
mar veya mühendis unvanlı şantiye şefi bulundurulması mecburidir. Parsel malikinin veya his-
sedarlardan birinin mimar veya mühendis olması hâlinde ayrıca şantiye şefi aranmaz.”

2) 5 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yapı denetimi hizmeti için yapı denetim kuruluşuna ödenecek hizmet bedeli, yapı de-

netimi hizmet sözleşmesinde belirtilir. Bu bedel, yapı yaklaşık maliyetinin %1,5’inden az ola-
maz. Hizmet bedeli oranı, yapım süresi iki yılı aşan iş için yıllık %5 artırılır ve yapım süresi
iki yıldan daha az olan işler için yıllık %5 azaltılır. Bu bedele, katma değer vergisi ile yapı de-
netim kuruluşu tarafından talep edilen ve taşıyıcı sisteme ilişkin olmayan malzeme ve imalâtlar
konusunda yapı müteahhidince yaptırılacak olan laboratuvar deneylerinin masrafları dâhil de-
ğildir. Yapı denetim kuruluşu, yapı sahibinden başka bir ad altında, ayrıca hiçbir bedel talebinde
bulunamaz. Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri ve Organize Sanayi Bölgeleri onaylı sınırı içerisinde yer alan tüm yapılar
için %75 indirimli uygulanır.
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Yapı denetim hizmet bedeli, yapı denetim kuruluşlarının hizmet bedellerinin ödenme-
sinde kullanılmak üzere yapı sahibince il muhasebe birimlerinde açılacak emanet nitelikli he-
saba yatırılır. Yatırılan tutarların %3’ü ruhsatı veren idarenin, %3’ü Bakanlık bünyesinde bu-
lunan döner sermaye işletmesinin hesabına aktarılır.”

u) 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 15 inci maddesinin
dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.

“İl İstihdam Uzman Yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Kanunun 48 inci mad-
desinde sayılan genel şartlara ek olarak Kurumun görev alanına giren ve yönetmelikle belirle-
nen en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yük-
seköğretim Kurulunca kabul edilen yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve yapılacak
özel yarışma sınavında başarılı olmak gerekir.

İl İstihdam Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak kaydıyla açı-
lacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Sınavda başarılı olamayanlar veya geçerli ma-
zereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.
İkinci sınavda başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar İl İstihdam Uzman Yar-
dımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

İl İstihdam Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma ve ye-
terlik sınavları ve İl İstihdam Uzmanlığına atanmaları ile diğer hususlar, Kurum tarafından çı-
karılacak yönetmelikle belirlenir.”

“Genel Müdürlüğün taşra teşkilatında İş ve Meslek Danışmanı kadrolarına atanabilmek
için yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak ve İş ve Meslek Da-
nışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak zorunludur. İş ve Meslek Danışmanı kadro-
larında çalışırken belge şartını kaybedenler Kurumda Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kad-
rolarına atanırlar. İş ve Meslek Danışmanlarının çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar Ba-
kanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

ü) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 92 nci maddesinin birinci
fıkrasının ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kurumun her türlü personelinin bu Kanunun 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve
(c) bentlerinde yer alan niteliklerin yanı sıra yönetmelikle belirlenen diğer şartları taşımaları
mecburidir. Kurumda bankacılık, hukuk, bilişim ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Ku-
rumu uzman yardımcılıkları ile bankalar yeminli murakıp yardımcılığına atanacakların, üni-
versite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve
idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve finans,
fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar, bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendis-
liği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mü-
hendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya
yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmaları, yapılacak
giriş sınavında başarılı olmaları ve yönetmelikte belirtilen diğer şartları taşımaları gereklidir.
Söz konusu fakülte ve bölümleri, kadro unvanları ve/veya uzmanlık alanları itibarıyla ayrı ayrı
belirlemeye Kurul yetkilidir.”

v) 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 46 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler,
iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mühendislik ve iletişim fakülteleri ile istatistik, fizik,
matematik, sosyoloji, psikoloji bölümleri ve Başkanlıkça yönetmelikle belirlenecek fakülte ve
bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki ya
da yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,”
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y) 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 25 inci mad-
desinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Uhdesinde kamu görevi bulunmayan sektör komitesi başkan ve üyelerine, yılda
altıdan fazla olmamak üzere her bir toplantı başına (2000) gösterge rakamının memur aylık
katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir.”

z) 5/5/2007 tarihli ve 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanununun;
1) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Başkanlık: Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığını,”
2) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesi ile (b) bendinin

ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Yurtdışı

Türkler ve Akraba Topluluklar ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlıklarının bağlı
olduğu Bakanlar, Türk Dil Kurumu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Mü-
tevelli Heyetin tabii üyeleridir.”
“Bakanlık Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü, Millî Eğitim Bakanlığı Dış
İlişkiler Genel Müdürü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı, Türk İşbirliği ve Ko-
ordinasyon Ajansı Başkanı, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
temsilcisi Yönetim Kurulunun tabii üyeleridir.”

3) 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5- (1) Kültür Merkezi koordinasyon kurulları, Kültür Merkezlerinin bulun-

duğu ülkelerdeki büyükelçinin veya temsilcisinin başkanlığında Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı temsilcisi, Kültür ve Tanıtma Müşaviri ile Eğitim Müşaviri, ilgili Kültür
Merkezi müdürü, Kültür Merkezinin kurulduğu şehirde veya ülkede yaşayan tanınmış Türk
işadamları, bilim adamları, kültür ve sanat adamları arasında Yönetim Kurulunun üç yıl için
seçeceği üç üyeden oluşur. Başkentler dışında kurulan Kültür Merkezlerinin koordinasyon ku-
rulu toplantılarına varsa o şehirdeki Dışişleri Bakanlığı temsilcisi de üye olarak katılır. Karar-
larını oy çokluğu ile alır. Görevleri şunlardır:

a) Kültür Merkezinin bulunduğu ülkenin özellikleri dikkate alınarak yerinin belirlen-
mesi, çalıştırılacak sözleşmeli personelin ve Kültür Merkezi müdürünün seçimi, bütçesi, yapı-
lacak faaliyetlerin belirlenmesi hususunda Enstitüye önerilerde bulunmak.

b) Kültür Merkezinin faaliyetlerini desteklemek, tanıtmak; Vakfın kuruluş amacıyla,
bulunulan ülkenin mevzuatıyla veya ülke menfaatleriyle bağdaşmayan herhangi bir eylem veya
faaliyetin varlığının tespiti durumunda, durdurulması için gereken acil önlemleri almak ve Ens-
titüyü durumdan haberdar etmek.

c) Onur Kurulunun oluşumu ve etkin olarak çalışması için gerekli işbirliği ve çalışmaları
yapmak.

ç) Enstitü tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Kültür Merkezinin yö-
netimine destek sağlamak.

d) Kültür Merkezinin yönetimi için bulunduğu ülke mevzuatına uygun olarak kuruluş
işlemlerini yürütmek, denetimi konularında Enstitü ile iş birliği sağlamak.”

aa) 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Meslek memuru olabilmek için, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan
şartlar ile Bakanlıkça açılan yarışma sınavına ilişkin yönetmelikle belirlenen diğer şartlar saklı
kalmak üzere, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu ta-
rafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi ve-
ren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, tarih, sosyoloji, halkla
ilişkiler ve tanıtım, psikoloji, iktisat, işletme, maliye ve finans bölümleri ile bu bölümlerden
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herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden
veya hukuk fakültelerinden mezun olmak ya da üniversitelerin sosyal bilimler alanında veya
mühendislik  fakültelerinde   en  az dört yıllık lisans eğitimi yapmış olup, uluslararası ilişkiler,
siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak ge-
rekir. Meslek memurluğu sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla, lisans
diplomasına sahip bulunanlar için otuz beş yaşını, lisansüstü eğitim diplomasına sahip bulu-
nanlar için otuz yedi yaşını doldurmamış olmak şarttır. Meslek memurluğunda adaylık süresi
bir yıldır.”

bb) 6004 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“d) 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi çerçevesinde büyükelçi olarak atananlardan
Bakanlığa veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına mensup olanlar ile açıktan atananlar, mer-
keze döndüklerinde, Bakanlıkta çalışabilirler, Bakanlıktaki görevleri süresince büyükelçi un-
vanını kullanmaya devam ederler ve Bakanlıkta yönetici kadrolarına atanma dâhil  meslek
mensubu olanlar arasından büyükelçiliğe atananlarla aynı hükümlere tâbi olur ve aynı haklardan
yararlanırlar.”
“657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi çerçevesinde daimi temsilci olarak atananlardan Ba-
kanlığa veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına mensup olanlar ile açıktan atananlar, merkeze
döndüklerinde, Bakanlıkta çalışabilirler, Bakanlıktaki görevleri süresince büyükelçi unvanını
kullanmaya devam ederler ve Bakanlıkta yönetici kadrolarına atanma dâhil  meslek mensubu
olanlar arasından büyükelçiliğe atananlarla aynı hükümlere tâbi olur ve aynı haklardan yarar-
lanırlar.”

cc) 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fık-
rasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurum-
larını, mahallî idareleri, sermayesindeki kamu  payı  doğrudan  veya  dolaylı  olarak  %50’den
fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),

b) Kamu payı %50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı veya
bu idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit
idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketleri,”

MADDE 74 – Bu Kanuna ekli (2), (3), (4) ve (5) sayılı listelerde yer alan kadrolar
ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hük-
münde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel
Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına
ait bölümlerine eklenmiştir.

MADDE 75 – 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun ek 16 ncı maddesinin
birinci fıkrasında yer alan “5.000” ibaresi “8.500” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 76 – 442 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
“15.000” ibaresi “50.000” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 77 – 29/8/1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Ya-
sasının 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3.000” ibaresi “5.700” şeklinde değişti-
rilmiştir.

MADDE 78 – 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması
Hakkında Kanunun 1 inci maddesine “görevli olanların”  ibaresinden sonra gelmek üzere 
“;Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Em-
niyet Teşkilatında bulunan patlayıcı maddelerin incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi
ve zararsız hâle getirilmesi işlemlerinde görevlendirilenlerin” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 79 – 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına (g) bendinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (h) bendi (ı) bendi olarak teselsül etti-
rilmiştir.

“h) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı
ve Emniyet Teşkilatında bulunan ve 24/2/2000 tarihli ve 4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüze-
yinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanunda
tanımlanan patlayıcı maddelerin incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hâle
getirilmesi işlemlerinde görevlendirilenleri;”

MADDE 80 – 2330 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde
yer alan “(5434 sayılı Kanunun 18/1/1979 gün ve 2177 sayılı Kanunla değişik 64 üncü mad-
desinden yararlananlar hariç)” ibaresi çıkarılmış, son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanarak aylık bağlananlara aylık
bağlama tarihi itibarıyla sosyal güvenlik kurumlarınca kendi sigortalılığı nedeniyle ödenmekte
olan gelir ve/veya aylıkların toplamı, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-
nunun 36 ncı maddesi gereğince öğrenim durumuna göre belirlenecek giriş derece ve kademesi
ile 30 yıl fiili hizmet süresi esas alınarak mülga hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hüküm-
lerine göre hesaplanacak vazife malullüğü aylığının %25 artırımlı tutarından az olamaz ve bu
şekilde belirlenen gelir ve/veya aylıklar ilgili sigortalılık hâlindeki aylık artışları dikkate alı-
narak artırılır. Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamına girenler, aylıklara ilişkin hükümler
hariç olmak üzere (d) bendi kapsamına girenlerin malullük hâline bağlı olarak yararlandığı
haklardan da aynı esas ve usuller çerçevesinde yararlandırılır. Bu Kanuna veya bu Kanun hü-
kümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlanan maluller ile
5434 sayılı Kanunun 56 ncı ve mülga 64 üncü maddesi kapsamında aylık bağlanan malullerin,
malul sayılmaları sebebiyle aylık bağlandığı tarihten önceki her türlü sigortalılık ve prim ödeme
süreleri, iştirakçilik ve fiili hizmet süreleri ile bunların itibari ve fiili hizmet süresi zammı olarak
değerlendirilen süreleri, malullük aylığı bağlanmasından sonra geçecek çalışma veya sigorta-
lılık süreleriyle hiçbir sebeple birleştirilemez. Bu şekilde aylık bağlanmasından önce geçen söz
konusu süreler; malullük aylığı bağlanmasından sonra geçen sigortalılık ve çalışma sürelerinin
tabi olacağı sigortalılık hâli ile mülga 2829 sayılı Kanun uygulaması yönünden dikkate alın-
mayacağı gibi, sonradan geçen sigortalılık veya çalışma süreleri yaşlılık/emeklilik, malullük
ya da ölüm/dul veya yetim aylığı bağlanmasında veya toptan ödeme yapılmasında ilgili mev-
zuatına göre ayrı bir çalışma veya sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Ancak, bu Kanuna
göre aylık bağlandığı tarihten sonra çalışmaya başlayanlardan, aylık bağlandıktan sonraki ça-
lışmaları 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra olanlar için 5510 sayılı Kanunun geçici
4 üncü maddesi hükümleri uygulanamaz. Yukarıda belirtilen kanunlara  göre  malullük  aylığı
bağlanmasına esas alınmış hastalık ya da engellilik hâlleri ve bu hastalık ya da engellilik hal-
lerindeki ilerlemeler, sonradan geçen çalışmalar sebebiyle yaşlılık aylığına hak kazanılması
koşullarının belirlenmesinde dikkate alınmaz.”

“Bu madde hükümleri 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi kapsamındakiler ve harp
malulleri hakkında da uygulanır.”

MADDE 81 – 2330 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4- 1/1/2012 tarihinden önce meydana gelen ölüm, malullük veya

yaralanma hâlleri hariç olmak üzere, ölüm, malullük veya yaralanma sebepleri bu Kanunla 1 inci
ve 2 nci maddelerde yapılan değişikliklerin kapsamına girenler müracaatları üzerine, durum-
larına uygun olarak bu Kanunla düzenlenen haklardan aynı usul ve esaslar çerçevesinde
yararlanırlar. Ancak, bunlara nakdi tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, bu maddenin yü-
rürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için geriye dönük olarak herhangi bir ödeme yapılmaz.
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4 üncü maddenin bu Kanunla değiştirilen son fıkrası ile aynı maddeye eklenen fıkra
kapsamına girenlere, geriye dönük olarak herhangi bir ödeme yapılmaz.”

MADDE 82 – 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa 35 inci
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 35/A maddesi eklenmiştir.

“Müeyyideler
MADDE 35/A- Gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişilerine ait sosyal hizmet kurulu-

şunda yapılan kontrol ve denetim sonucunda, bu kuruluşların açılışına, çalışma şartlarına, yö-
netimine, hizmetin etkin sunumuna ilişkin olarak yönetmelikle belirlenen koşullara göre eksiklik
veya aykırılığın tespiti hâlinde il müdürü tarafından 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen
aylık net asgari ücret tutarının on katından elli katına kadar idari para cezası verilir. Bu eksiklik
veya aykırılıkların giderilmesi ile idari para cezasının yatırılması için otuz günü geçmemek
üzere uygun bir süre verilerek ilgili kuruluş yazılı olarak ihtar edilir.

Belirlenen süre içinde kuruluş tarafından eksiklik veya aykırılığın giderilmemesi hâ-
linde birinci fıkra uyarınca verilen idari para cezasının iki katı tutarında tekrar idari para cezası
uygulanır ve eksiklik veya aykırılığın giderilmesi için otuz günü geçmemek üzere ek süre ve-
rilir. Bu süre içinde de eksiklik veya aykırılığın giderilmemesi hâlinde kuruluş, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı tarafından kapatılır. 

Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca verilen sürede eksiklikler veya aykırılıklar giderilin-
ceye kadar kuruluşa yeni bir kişinin kabulü yapılamaz.

Bir yıl içinde beş defa idari para cezası uygulanan kuruluş, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı tarafından kapatılır.

Bu Kanun kapsamında verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde öde-
nir. Bu süre içinde ödenmeyen idari para cezaları, kesinleşmesini müteakiben Bakanlığın bil-
dirimi üzerine vergi daireleri tarafından 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilir.”

MADDE 83 – 2828 sayılı Kanuna 35 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
35/B maddesi eklenmiştir.

“Kuruluşun kapatılması
MADDE 35/B- Bu Kanun kapsamında gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişilerince

açılan sosyal hizmet kuruluşlarında hizmet verilen kişilere yönelik tehdit veya baskı ya da öz-
gürlüğün keyfî engellenmesini de içeren fiziksel, cinsel, tıbbi, psikolojik veya ekonomik açıdan
zarar veren her türlü tutum ve davranışın gerçekleşmesi hâlinde bu tutum ve davranışların en-
gellenmesine yönelik gerekli tedbirleri almayan kurucu veya sorumlu müdüre dört yüz günden
az olmamak üzere adli para cezası verilir.

Sosyal hizmet kuruluşları aşağıda belirtilen hususlardan birinin tespit edilmesi hâlinde
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kapatılır:

a) Kurucu veya sorumlu müdürün kuruluşta hizmet verilen kişilere yönelik tehdit veya
baskı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren fiziksel, cinsel, tıbbi, psikolojik veya
ekonomik açıdan zarar veren eylemlerden dolayı cezalandırılmasına karar verilmiş olması

b) Kurucu veya sorumlu müdürün birinci fıkra hükümleri uyarınca cezalandırılmasına
karar verilmiş olması

c) Kuruluşun açılış izin onayı olmadan hizmete başlaması                
ç) Kuruluşun izinsiz olarak nakil veya devir işleminin yapılması
d) Kuruluşun açılış işlemleri esnasında ibraz edilen belge ve beyanların gerçeği yan-

sıtmadığının sonradan ortaya çıkması
İkinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hallerde 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı

Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bıra-
kılmasına karar verilmiş olması, kapatma işleminin yapılmasına engel teşkil etmez.”
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MADDE 84 – 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 2 nci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 2- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununun 56  ncı  maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü  maddelerine, 31/5/2006 tarihli ve
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine ve
3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre
veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre
harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananlara bir konut ile sınırlı
olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir. Aynı kanunlar kapsamına
giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri ile harp veya vazife malullüğü aylığı
almaktayken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri
için ise; bir konut ile sınırlı olmak üzere, öncelikle dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse
kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağ-
lanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken, bu kişiler bulunma-
dığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasına konut sahibi yapmak amacıyla
Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir.

Birinci fıkrada belirtilen haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf
veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgili mevzuatına göre aylık
bağlanan  malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları
nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenler de birinci fıkra hükmünden yararlanırlar.

Bu kredinin tavan tutarı, Yüksek Planlama Kurulunca belirlenir. Kredi için yapılacak
başvurulara, kredilerin kullandırılmasına, geri ödeme süre ve yöntemlerine ilişkin usul ve esas-
lar, Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunun
görüşü alınarak Toplu Konut İdaresince çıkarılan yönetmelik ile belirlenir.”

MADDE 85 – 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci
maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine “sivillerden” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal
Güvenlik Kurumunca” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 86 – 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“EK MADDE 1- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol

Kanununun eki (I), (II), (III) ve  (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu kurum ve kuruluşları,
kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları,
özel kanunla kurulan diğer her türlü kamu kurum ve kuruluşları; 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarının ve sürekli işçi kadro-
larının  %2’sini aşağıdaki hükümlerde belirtilen hak sahiplerinin istihdamı için ayırmak ve bu
madde hükümleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığınca hak sahibi olduğu belirlenerek Devlet
Personel Başkanlığına bildirilen ve Başkanlıkça atama teklifi yapılanları atamak zorundadır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına, ilgili mali yılda 190 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin ek 7 nci maddesi kapsamında yapabilecekleri toplam atama sayılarının ne kadarını
bu madde kapsamında yapılacak atamalar için ayıracağı ve buna ilişkin diğer hususlar Başbakan
onayı ile belirlenir.

Bu madde kapsamında hak sahipliği sonucunu doğuran durumlar aşağıda belirtilmiştir:
a) 5434 sayılı Kanunun mülga 64 üncü maddesi, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesi-

nin sekizinci fıkrası, bu Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına gi-
renler hariç olmak üzere 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması
Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını ge-
rektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlar,
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b) 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci madde-
sinin birinci fıkrasında belirtilen haller kapsamında vazife malulü sayılan; Türk Silahlı Kuv-
vetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil
askeri personeli ile Emniyet Teşkilatından Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personeli,

c) (b) bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci
maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olanlardan va-
zife malulü sayılanlar,

ç) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında vazife malulü sayılanlar,
17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması
Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında aylık bağlananlardan terör eylemleri nede-
niyle hayatını kaybetmiş veya engelli hale gelmiş olanlar ile Makina ve Kimya Endüstrisi Ku-
rumuna ait fabrika, işletme, müessese veya bağlı ortaklıklarda görevli  olanlardan  patlayıcı
maddelerin üretimi, incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hale getirilmesi
sırasında oluşacak patlamalardan dolayı hayatını kaybedenler.

İstihdam hakkından;
a) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında hayatını kaybedenlerin eş veya çocuk-

larından birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi; ana, baba
ve kardeşi yoksa eş veya çocuklarından toplam iki kişi; eş veya çocuğu yoksa ana veya babası
ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi, ana veya babanın bu hakkı kullanmaması
durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişi,

b) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılan malullerin kendileri veya eş veya ço-
cuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam
bir kişi,

c) İkinci fıkranın (c) bendine göre malul sayılanların kendileri veya eş ve çocuklarından
birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendileri veya kardeşlerinden birisi; hayatını kaybedenlerin ise
eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam
bir kişi,

ç) İkinci fıkranın (ç) bendine göre engelli hale gelenlerin kendileri veya eş ve çocukla-
rından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendileri veya kardeşlerinden birisi; hayatını kaybedenlerin
ise eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam
bir kişi,

yararlanır.
Bu madde kapsamında atanacakların, atamalarının yapılacağı kadro veya pozisyonlar

için sınavlara ilişkin hükümler hariç olmak üzere ilgili mevzuatında öngörülen nitelik ve şartları
taşımaları zorunludur.

Bir başkasının bakımına muhtaç olacak derecede engelli olanlar, birinci fıkrada sayılan
kurumlarda görev yapanlar, istihdam hakkını sağlayan olayın meydana geldiği tarihten sonra
söz konusu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken bu görevinden ayrılmış olanlar ile
kırk beş yaşını bitirmiş olanlar istihdam hakkından faydalanamazlar ve bu durumda olanlar
yukarıdaki fıkraların uygulanmasında dikkate alınmaz.

Hak sahiplerinden ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olanların hizmetli unvanlı kad-
rolara; ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olanların ise memur unvanlı kadrolara atama
teklifleri Devlet Personel Başkanlığınca yapılır. Sözleşmeli personel pozisyonları ve işçi kad-
rolarına yapılacak atama tekliflerinde ise hak sahiplerinin bu fıkra uyarınca öğrenim durumları
itibarıyla atanabilecekleri kadro unvanları dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığınca be-
lirlenen aynı veya eşdeğer unvanlı pozisyon ve kadrolar esas alınır.

Kamu kurum ve kuruluşları bu madde kapsamında atama yapılması amacıyla ayırdıkları
%2 oranındaki kadro ve pozisyonların unvan ve sayısını her yılın şubat ve ağustos aylarının
son gününe kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirirler.
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Bu madde kapsamında başvuranlardan hak sahibi olanlar İçişleri Bakanlığınca tespit
edilerek, liste hâlinde her yılın mart ve eylül aylarının son gününe kadar Devlet Personel Baş-
kanlığına  bildirilir.  Bildirilenlerin  atama  teklifleri,  kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  söz ko-
nusu münhal kadro ve pozisyonlarına Devlet Personel Başkanlığınca kırk beş gün içinde yapılır.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca atama yapılabilecek kadro ve pozisyonların bildirilmemesi
veya unvan bazında ihtiyacın karşılanamaması durumunda Devlet Personel Başkanlığınca kap-
samdaki kamu kurum ve kuruluşlarının münhal kadro ve pozisyonlarına resen atama teklifi
yapılır. Atama işlemlerinin, atama teklifinin kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren
otuz gün içinde yapılması zorunludur. Atama emri ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere tebliğ edilir. İlgililerin işe başlama sü-
relerine ve işe başlamama hâlinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak 657 sayılı Kanunun 62 nci
ve 63 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. Atama onayı alınmasına rağmen görevine başla-
mayanlar ile başladıktan sonra herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar bu madde kapsamında
yeniden istihdam edilemezler.  Kamu kurum ve kuruluşları atama ve göreve başlatma işlemle-
rinin sonucunu, işlemlerin tamamlanmasını takip eden on beş gün içinde Devlet Personel Baş-
kanlığına bildirirler.

Bu maddenin uygulanmasında takip edilecek usul ve esaslar ile diğer hususlar; Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Millî
Savunma Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının görüşleri alınmak suretiyle,
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde Devlet Personel Başkanlığı ile
İçişleri Bakanlığınca müştereken hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan yönet-
melikle belirlenir.”

MADDE 87 – 3713 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 13- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ek 1 inci madde

kapsamında istihdam hakkı bulunanlardan kırk beş yaşını doldurduğu için istihdam hakkından
yararlanamayacak olanlar, söz konusu maddede öngörülen yönetmeliğin yürürlüğe girdiği ta-
rihten itibaren altı ay içinde İçişleri Bakanlığına müracaat etmeleri şartıyla bir defaya mahsus
olmak üzere mezkûr maddede belirtilen istihdam hakkı sınırlamaları çerçevesinde yararlandı-
rılır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ek 1 inci madde kapsamına girenler ile bu mad-
denin birinci fıkrasında belirtilenlerden İçişleri Bakanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilenlerin
atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığınca 2015 yılı sonuna kadar kura usulü ile yapılır.
Hak sahiplerinin atama teklifleri; ek 1 inci madde kapsamına giren kurum ve kuruluşların dolu
kadro ve pozisyon sayısının, kurumların toplam dolu kadro ve pozisyon sayısına oranı esas
alınmak suretiyle hak sahiplerinin kamu kurum ve kuruluşlarına dengeli dağılımı gözetilerek
Devlet Personel Başkanlığınca kura usulü ile gerçekleştirilir. Hak sahiplerinin atamasının ya-
pılacağı kadro veya pozisyonun belirlenmesinde ek 1 inci  maddede öngörülen usul uygulanır.
Bu madde kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar, ek 1 inci maddede öngörülen
yönetmelikte düzenlenir. Kura sonucu yapılacak atamalarda atama teklifleri ile birlikte atama
teklifi yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve
başka bir işleme gerek kalmaksızın kadro ve pozisyonlar ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır.
Bu kadro ve pozisyonlar mevzuatı uyarınca düzenlenen ilgili cetvel ve bölümlere eklenmiş sa-
yılır. Bu şekilde ihdas edilen kadro ve pozisyonlar herhangi bir şekilde boşalması hâlinde başka
bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Bu madde uyarınca yapılan atamalar, ek 1 inci maddede belirtilen hak sahiplerinin atan-
ması için ayrılması gereken %2 oranındaki kadro ve pozisyon sayılarının hesabında dikkate
alınmaz.
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Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ek 1 inci maddeye göre yapılan başvurular
başvuru tarihindeki mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Bu madde ile ek 1 inci madde kapsamında 31/12/2015 tarihine kadar yapılacak atama-
lar, yılı merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan kısıtlamalara tabi tutulmaz.”

MADDE 88 – 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettik-
leri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci
maddesine birinci ve dördüncü fıkralarından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş,
aynı maddenin mevcut ikinci fıkrasında yer alan “malûl, yaşlı,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış,
üçüncü fıkrasında yer alan “ilgili hükümleri” ibaresi “ilgili diğer hükümleri” ve beşinci fıkra-
sında yer alan “üçüncü fıkrada” ibaresi “beşinci fıkrada” şeklinde değiştirilmiştir.

“24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet
Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun veya 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı
Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki hizmetleri se-
bebiyle vatani hizmet tertibinden aylık bağlananların; 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü madde-
lerine veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu-
nunun 47 nci maddesine, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması
Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerek-
tiren kanunlara göre vazife malulü sayılarak aylık bağlananların kendileri, eşleri, evli olmayan
ve yirmi beş yaşını doldurmamış olan çocukları, anne ve babaları; yukarıda sayılan kanunlara
göre harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam
edenler ile vazife malulü sayılarak aylık bağlananlardan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi
kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin kendileri
ile eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları, anne ve babaları; yukarıda
sayılan kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılacak şekilde hayatını kaybedenlerin ya da
aynı kapsamda aylık almaktayken hayatını kaybedenlerin eşleri, evli olmayan ve yirmi beş ya-
şını doldurmamış olan çocukları, anne ve babaları; engelliler için sağlık kurulu raporuyla %40
ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kendileri, ağır engellilerin ken-
dileri ile birlikte birden fazla olmamak üzere birlikte yolculuk ettikleri refakatçileri, demiryol-
ları ve denizyollarının şehiriçi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından
kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel
şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanırlar.

Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şe-
hiriçi hatları ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve iş-
letmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu
taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak, demiryolları ve denizyollarının şehirlerarası hatlarından
ise %50 indirimli olarak yararlanırlar. Bu fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlar, belediyeler,
belediyeler tarafından kurulan şirketler, birlikler, müessese ve işletmeler altmış ila altmış beş
yaş arasında bulunan kişilerin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak ya-
rarlanmasını sağlayabilirler.”

“İlgili kurumlar, belediyeler ile belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şir-
ketler, ücretsiz ve indirimli seyahat hakkının kullanılması ile ilgili olarak gerekli tedbirleri alır-
lar. Ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının kullandırılmaması hâlinde bu haktan faydalandı-
rılmayan her kişi için toplu taşıma aracının tarifesi üzerinden elli tam bilet bedeli tutarında
idari para cezası mülki idare amiri tarafından uygulanır. Bu maddeye göre verilecek idari para
cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

2 Ağustos 2013 – Sayı : 28726                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47

Yasama Bölümü Sayfa : 47



İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamında hizmet verecek toplu taşıma araçları, top-
lu taşıma hizmetlerinin kapsamı ile bu hizmetlerden ücretsiz ve indirimli yararlanmaya ilişkin
usul ve esaslar, Maliye, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, İçişleri ile Çalışma ve Sosyal
Güvenlik bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tara-
fından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

1005 sayılı Kanun ve 3292 sayılı Kanun kapsamında vatani hizmet tertibinden aylık
bağlananlar ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine veya 5510
sayılı Kanunun 47 nci maddesine göre harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananların ya da
2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerek-
tiren kanunlara göre aylık bağlananların veya harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya
görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile harp veya vazife malullüğü aylığı
almakta iken 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nede-
niyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin, bu fıkrada sayılan kanunlar veya maddeler gere-
ğince dul ve yetim aylığı bağlananların ikametgâhlarında kullandıkları elektrik enerjisi ücreti
%40’tan; belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücreti ise %50’den az indirim içermemek üzere
belirlenecek tarife üzerinden alınır.”

MADDE 89 – 4736 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, yetim aylığı alan

ve ücretsiz seyahat hakkı bulunanların bu aylıkları almaya devam ettikleri müddetçe ücretsiz
seyahat hakkı saklıdır.”

MADDE 90 – 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan
Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tuta-
rın, çalışma gücü kaybı;

a) Yüzde kırktan daha aşağı olanlar hariç olmak kaydıyla, 9 uncu maddenin birinci fık-
rasının (b) bendinde belirtilen malullerin kendilerine yüzde altmışı tutarında,

b) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen malullerin kendilerine yüz-
de sekseni tutarında,

c) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen malullerin kendilerine ta-
mamı tutarında,

ç) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilenlerin 31/5/2006 tarihli ve
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca
belirlenecek hak sahiplerine ise tamamı üzerinden yapılacak paylaştırma tutarında,

aylık bağlanır.
Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen bu aylıklar her yıl sonunda faturası karşılığında

Maliye Bakanlığından tahsil edilir.
Ancak, ölenlerin anne ve babasına aylık bağlanmasında, 5510 sayılı Kanunun 34 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen her türlü kazanç ve irattan elde etmiş ol-
duğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan
gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartları aranmaz.
Çalışma gücü kayıpları nedeniyle bu maddeye göre aylık bağlanmasına hak kazanmakla birlikte
aylık bağlanmamış olanlardan veya bu maddeye göre aylık almakta iken vefat edenlerin önce-
den tespit edilmiş malullük oranlarına göre hak kazanabilecekleri ya da almakta oldukları ay-
lıklar, 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca belirlenecek hak sahiplerine birinci fık-
ranın (ç) bendine göre intikal ettirilir.”
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MADDE 91 – 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka-
nununun 72 nci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi ile dördüncü cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bu Kanunun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri, 5510 sayılı
Kanunun 47 nci maddesi ve 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlan-
ması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını ge-
rektiren kanunlara göre aylık bağlanmış malullerden ölenlerin ya da bu hükümlere göre aylık
bağlanmasını gerektiren olaylar sebebiyle hayatını kaybedenlerin ana veya babalarına, ölüm
tarihini takip eden ay başından geçerli olmak üzere 5510 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ile bu
Kanunun mülga 77 nci ve 92 nci maddelerinde sayılan haller hariç olmak kaydıyla herhangi
bir şart aranmaksızın aylık bağlanır; erbaş ve erler ile yedek subay okulu öğrencilerinin ana
veya babasına bağlanan aylığın toplamı 16 yaşından büyükler için tespit edilen bir aylık asgari
ücretin net tutarından az olamaz.”
“Erbaş ve erler ile yedek subay okulu öğrencilerinin ana ve babalarına bağlanacak aylığın 16
yaşından büyükler için tespit edilen bir aylık asgari ücretin net tutarına yükseltilmesi amacıyla
aylık yükseltilmesi yapılan hallerde ilave edilen kısım hariç olmak kaydıyla, bu fıkra kapsa-
mında ana ve babalara bağlanacak aylıklar Bakanlar Kurulu kararı ile %200’üne kadar yük-
seltilebilir.”

MADDE 92 – 5434 sayılı Kanunun ek 77 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cüm-
lesi ve (b) bendinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bendin dördüncü cüm-
lesi yürürlükten kaldırılmış, (c) bendinde yer alan “Sivil iştirakçiler ile” ibaresi “Sivil iştirak-
çilere uygulanacak  azami   derece  ve  kademe,  öğrenim  durumları  ve  hizmet   sınıfları   iti-
barıyla 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yükselebilecekleri
derece ve kademe;” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bu Kanunun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 5510 sayılı
Kanunun 47 nci maddesine ve 2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygula-
narak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malullüğü aylığı üzerinden
aylık bağlananların bu aylıkları, aşağıdaki esaslar dahilinde yükseltilir.”
“Astsubaylar ve uzman jandarmalarda yükselinebilecek azami derece ve kademe, 27/7/1967
tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda kendilerine ilişkin aylık gös-
terge tablosunda belirlenmiş olan en yüksek derece ve kademedir.” 

“Bu madde kapsamında yapılacak olan intibak işlemlerinde, 1 Eylül tarihi esas alınır.
1 Eylül tarihi esas alınarak yapılacak olan intibak işlemlerinde, görevde iken yapılan son terfi
işleminin üzerinden bir tam yıl geçmemiş olanlar hakkında izleyen yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla
intibak işlemi yapılır.”

MADDE 93 – 5434 sayılı Kanunun ek 79 uncu maddesinin birinci, dördüncü, altıncı
ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası yürürlükten
kaldırılmıştır. 

“Bu Kanunun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri, 5510 sayılı Ka-
nunun 47 nci maddesi, 2330 sayılı Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık
bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malullüğü aylığı üzerinden aylık bağ-
lananlara, bu madde uyarınca ek ödeme verilir.”

“Birinci fıkrada belirtilen hükümlere göre aylık bağlanmasını gerektiren olaylar sebe-
biyle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri, birinci derece malullere uygulanan gösterge üze-
rinden; aynı sebeplerle malullük aylığı almakta iken ölenlerin dul ve yetimleri ise malullerin
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hayatta iken maluliyet derecelerine göre yararlandıkları gösterge üzerinden ve sosyal güvenlik
kanunlarına göre dul ve yetim aylığı aldıkları süre ile sınırlı olarak ek ödemeden yararlanır.
Dul ve yetim sayısının bir kişiden fazla olması hâlinde, verilecek ek ödeme hak sahipleri ara-
sında eşit olarak paylaştırılır.”

“Birinci fıkrada belirtilen hükümlere göre aylık bağlanmasını gerektiren olaylar sebe-
biyle hayatını kaybedenlerin, aynı sebeplerle malullük aylığı almakta olanların veya bunlardan
ölenlerin çocuklarına her ay için; ilköğretimleri sırasında (1.250), ortaöğretimleri sırasında
(1.875) ve yükseköğretimleri sırasında (2.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile
çarpımı sonucu bulunacak tutarda eğitim ve öğretim yardımı yapılır. Bu yardımlar, yılda bir
kez olmak üzere, bulunulan yılın Eylül ayında geçerli olan memur aylık katsayısına göre he-
saplanarak 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında ve öğrenim durumunu gösterir belge ile birlikte
yapılacak talep tarihindeki öğrenim seviyesi esas alınmak suretiyle toptan ödenir. 8/2/2007 ta-
rihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının
(h) bendi kapsamında faaliyet gösteren özel eğitim okullarında eğitim alanlar da bu fıkranın
durumlarına uygun hükümlerinden yararlanırlar.”

“Birinci fıkrada belirtilen haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf
veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgili mevzuatına göre aylık
bağlanan  malullerden,  5510  sayılı  Kanunun  4  üncü  maddesi  kapsamında çalışmaya baş-
lamaları sebebiyle ödenmekte olan aylıkları kesilenler de yukarıdaki esaslar dahilinde ek ödeme
ile eğitim öğretim yardımından yararlanırlar.”

MADDE 94 – 5434 sayılı Kanunun ek 81 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“ek 77 nci madde kapsamına girenler hariç olmak üzere vazife malûllüğü veya” ibaresi yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 95 – 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 225- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Kanunun

56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 5510 sayılı Kanunun 47 nci madde-
sine ve 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna
göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara
göre harp malullüğü veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlar ile bunlardan aylık almakta
iken ölenlerin veya anılan madde ve kanunlara göre aylık bağlanmasını gerektiren olaylar se-
bebiyle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri; bu maddeyi düzenleyen Kanunla ana ve ba-
balara aylık bağlanabilmesine ilişkin olarak bu Kanunun 72 nci maddesinin dördüncü fıkrasında
yapılan değişikliklerin, bağlanmış olan aylıkların intibak suretiyle arttırılmasına ilişkin ek
77 nci maddesinde yapılan değişikliklerin, ek ödeme ve eğitim öğretim yardımı verilmesine
ilişkin olarak ek 79 uncu maddesinde yapılan değişikliklerin durumlarına uygun hükümlerin-
den, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki döneme ilişkin olarak herhangi bir fark
ödenmeksizin ilgili maddelerde belirlenmiş olan usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılırlar.

Ek 79 uncu madde kapsamında ek ödemenin beş katı tutarında yardım yapılmış olması
hâlinde, bu ödemenin yapıldığı beşinci yılı takip eden ödeme dönemine kadar bir süre geçme-
dikçe bu maddeyi düzenleyen Kanunla ek 79 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yapılan de-
ğişiklikten dolayı ödeme yapılmaz. Beş yıllık dönemin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
önce dolmuş olması hâlinde geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmaz.

72 nci maddenin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde bu Kanunla yapılan değişiklik
neticesinde, aylık bağlama şartları yeniden düzenlenen kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten önce bağlanmış olan aylıkları sebebiyle açtıkları davalardan feragat etmeleri hâlinde;
kendilerine çıkarılmış olan borçların faize ilişkin kısmı terkin olunur, anaparaya ilişkin kısmı
ise beş yıla kadar taksitlendirilir ve haklarındaki mevcut dava ve icra takiplerinden vazgeçilir.
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Aylık taksit tutarının kişinin gelirinin dörtte birini aşması hâlinde taksit süresi uzatılır. Ancak,
adlarına borç çıkartılmış olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra vefat eden-
lerin vefat tarihi itibarıyla borçlarının kalan kısmı; önceden vefat edenlerin ise bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla borçlarının kalan kısmı tahsil edilmez ve haklarında bu amaçla
dava veya icra takibi bulunması hâlinde bunlardan vazgeçilir.”

MADDE 96 – 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin
birinci ve ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Harp malulleri ile 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna
veya 2330 sayılı Kanun hükümleri veya 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi
uygulanarak  aylık  bağlanmasını  gerektiren  kanunlara  göre vazife malullüğü aylığı bağlanmış
malullerden, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı
olarak çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmez.”

MADDE  97 – 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi
ile onbeşinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerinin birinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak, harp malulleri ile 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında
Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanun-
lara göre veya 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine göre vazife malulü olduğuna karar ve-
rilenlerden, sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenlere ise görevden ayrılmalarına
ve başkaca bir müracaata gerek kalmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya başladıkları
tarihi takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır.”

“5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla vazife ma-
lûllüğü aylığı bağlanmış olanlardan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
kapsamında çalışmaya başlayanların aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme
dönemi başından itibaren kesilir ve bunlar hakkında uzun vadeli sigorta kolları uygulanır.”

“Harp malulleri ile 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna
veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre
veya 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine göre vazife malulü olduğuna karar verilenlerden,
sınıf veya görev değiştirerek 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalış-
maya devam edenler hakkında uzun vadeli sigorta kollarının uygulanmasına devam edilir.”

MADDE 98 – 5510 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendi aşağıdaki şekilde, aynı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde geçen “3713 sayılı Ka-
nuna göre” ibaresi ile ikinci fıkrasında geçen “3713 sayılı Kanun kapsamında” ibaresi “2330
sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri
uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar veya 5434 sayılı Kanunun 56 ve mülga
64 üncü maddeleri kapsamında” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasının (d)
bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı
Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre veya 5434 sayılı
Kanunun 56 ve mülga 64 üncü maddelerine göre vazife malullüğü aylığı almakta iken; bu Ka-
nunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla çalışmaya devam edenler ile sonradan bu Kanuna tabi
çalışmaya başlayacaklar için sosyal güvenlik destek primi uygulanmaksızın bu Kanunun 5 inci
maddesinin (c) bendi hükümleri uygulanır.”

MADDE 99 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 52- Bu maddeyi düzenleyen Kanunla 2330 sayılı Kanunun 4 üncü

maddesi kapsamında vazife malullüğü aylığı bağlandıktan sonra sigortalı olarak çalışanların
bu şekilde geçen sigortalı çalışmalarından kaynaklanan haklarına ilişkin olarak yapılmış olan
düzenlemeler, 3713 sayılı Kanun kapsamına giren sebeplerle vazife malullüğü aylığı bağlanmış
veya bağlanmasına hak kazanmış olup da bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sınıf  veya
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görev  değiştirmek  suretiyle  çalışmaya  devam  eden  veya  bu  Kanunun  4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında tekrar çalışmaya başlamış olanlardan bu çalışmaları
devam etmekte olanlar hakkında da uygulanır. Bunlardan, vazife malullüğü aylığı bağlandıktan
sonra geçen çalışmaları bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra olanların, kesenek ve kar-
şılık ödenmek suretiyle geçen hizmet süreleri prim ödeme gün sayısı olarak ve bu süreler için-
deki emeklilik keseneğine esas aylık tutarları da aynı dönemler için geçerli olan aylık prime
esas kazanç olarak sayılır.” 

MADDE 100 – 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü madde-
sinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapa-
cakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk
eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini
geçemez.”

MADDE 101 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (f) ve (s) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güven-
liği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine
sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik
veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı,”

“s) Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi, kimyager ve biyolog unvanına sahip olan-
lar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını,”

MADDE 102 – (1) a) 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanu-
nunun ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası,

b) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hiz-
met Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci ve ek 1 inci maddesi, 

c) 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri,
ç) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinde yer alan “, 12/4/1991

tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi” ibaresi,
yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Diğer mevzuatta bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümlere yapılan atıflar, bu

Kanunla düzenlenen ilgili hükümlere yapılmış sayılır.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kapatılan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ge-

nel Müdürlüğü taşra teşkilatı tarafından 14/6/1997 tarihinde yapılan personel sınavında başarı
gösterip Devlet memuru olarak atanan ve göreve başlayan ancak daha sonra sınavlarının iptal
edilmesi nedeniyle Devlet memurluğu sona erdirilen kişilerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren altı ay içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına müracaat etmeleri hâlinde
ve Devlet memuru olabilmek için aranan genel şartları kaybetmemiş olmaları şartıyla, mezkur
Bakanlığın taşra teşkilatının durumlarına uygun memur kadrolarına herhangi bir sınırlamaya
tabi olmaksızın açıktan atamaları yapılır.

(2) Bigadiç Maden İşletmeleri Müessesesi, Şarkkromları Ferrokrom İşletmesi Mües-
sesesi, Kırka Boraks  İşletmesi  Müessesesi,  Seydişehir  Alüminyum  İşletmesi  ve  100.  Yıl
Gümüş İşletmesi Müdürlüklerinde 7/6/1997 tarihinde yapılan sınavda başarı gösterip 399 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin (II)  sayılı  cetvelinde yer alan koruma ve güvenlik görevlisi
unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına ataması yapılıp göreve başladığı halde sınavlarının
iptal edilmesi nedeniyle görevlerine son verilenlerden, tabi oldukları sosyal güvenlik mevzuatı
çerçevesinde emeklilik aylığı, yaşlılık aylığı, malullük aylığı veya sürekli tam iş göremezlik
geliri bağlananlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olanlar hariç olmak üzere,
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399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde aranan genel şartları kaybetme-
miş olanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde Eti Maden İşletmeleri
Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri hâlinde, anılan Genel Müdürlük veya bağlı birimlerinde
memur unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına atanırlar. Bu fıkra çerçevesinde atama işlemi
yapılmasıyla birlikte memur unvanlı pozisyon ihdas edilmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilen
pozisyonlar herhangi bir sebeple boşalması hâlinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal
edilmiş sayılır. Bu madde çerçevesinde ataması yapılanlar 1 ay içinde Devlet Personel Baş-
kanlığına bildirilir ve bunlara geçmişe dönük herhangi bir hak sağlanmaz.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Ya-
pılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında borçları
yapılandırılan ve bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla Kanundan yararlanma hakları de-
vam eden il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini
haiz kuruluşların, 6111 sayılı Kanun kapsamında 2013 yılının Haziran, Temmuz, Ağustos ve
Eylül aylarında ödenmesi gereken taksitleri, bu borçluların 6111 sayılı Kanunun 18 inci mad-
desine göre tercih ettikleri taksit sayısına göre belirlenen son taksit ödeme süresinde ödenir.
Bu şekilde ödeme süresi uzatılan taksitlerin son taksitle birlikte ödenmesi hâlinde bu taksitlere
geç ödeme zammı tatbik edilmez.

(2) 2918 sayılı Kanun ve 4925 sayılı Kanuna göre 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil)
önce verilen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş
olan ya da ödeme süresi geçmemiş bulunan veya dava açılmış ya da dava açma süresi geçmemiş
olan idari para cezaları için Ekim 2013 ayı sonuna kadar 6111 sayılı Kanun hükümlerinden ya-
rarlanmak üzere ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunulması hâlinde söz konusu cezalar  6111
sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre yapılandırılır. Şu kadar ki, 6111 sayılı Kanun hüküm-
lerine göre hesaplanan tutar, 1,05 kat sayısı ile çarpılır ve Kanun hükümlerine göre ödenecek
tutar bulunur, bulunan tutarın tamamının; Kasım 2013, Ocak 2014 ve Mart 2014 aylarında üç
eşit taksitte ödenmesi şarttır. Bu hüküm, fıkra kapsamına giren ve aslı ödenmiş idari para ce-
zalarının fer’îleri hakkında da uygulanır. Bu maddenin yayımlandığı tarihten önce bu madde
kapsamına giren alacaklardan tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez.

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgisine göre 6111
sayılı Kanunun 168 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kamu kurum ve kuruluşları yet-
kilidir.

GEÇİCİ MADDE 3- (1) 31/12/2022 tarihine kadar, 10/07/2003 tarihli ve 4925 sayılı
Karayolu Taşıma Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan “%15” oranı “%5” olarak uygulanır.

MADDE 103 – Bu Kanunun;
a) 13 üncü maddesi 1/8/2013 tarihinde,
b) 46 ncı maddesi bu Kanunun yayımını takip eden ay başında,
c) 75 inci maddesi 1/10/2013 tarihinde,
ç) 77 nci maddesi 15/1/2014 tarihinde,
d) 80 inci, 91 inci, 92 nci, 93 üncü, 94 üncü, 95 inci, 96 ncı, 97 nci, 98 inci ve 99 uncu

maddeleri Ağustos 2013 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 1/1/2014 tarihinde,
e) 90 ıncı maddesi 12/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
f) Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası 1/6/2013 tarihinden geçerli olmak üzere ya-

yımı tarihinde,
g) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 104 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

1/8/2013
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Karar Sayısı : 2013/5126

Ekli “Devlet Cenaze Törenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in

yürürlüğe konulması; Dışişleri Bakanlığının 26/6/2013 tarihli ve 580777 sayılı yazısı üzerine,

Bakanlar Kurulu’nca 8/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    C. YILMAZ                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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DEVLET CENAZE TÖRENLERİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/6/2006 tarihli ve 2006/11187 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür-
lüğe konulan Devlet Cenaze Törenleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Görevde iken veya görevden ayrıldıktan sonra vefat eden Cumhur-
başkanı için Ulusal Cenaze Töreni düzenlenir.

(2) Ulusal Cenaze Törenine, muhafız alayı tören taburu ve askeri bando katılır. Cenaze,
araçla çekilen bir top arabası üzerinde taşınır.

(3) Ulusal Cenaze Töreninin programı, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü baş-
kanlığında, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekre-
terliği, Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı,
Ankara Valiliği, Ankara Garnizon Komutanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı
temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından kararlaştırılır.

(4) Ulusal Cenaze Töreni Ankara'da gerçekleştirilir. Cenaze Ankara dışında bir yerde
defnedilecek ise, burada alınacak düzene ilişkin program, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel
Müdürü başkanlığında, o ilin valiliği ve garnizon komutanlığı ile büyükşehir belediye başkan-
lığı/belediye başkanlığı yetkililerinden oluşan bir heyet tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Görevde iken veya görevden ayrıldıktan sonra vefat eden Türkiye

Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan ile vefatları üzerine Bakanlar Kurulunca cenaze
töreni düzenlenmesi kararlaştırılan kişiler için Resmi Cenaze Töreni düzenlenir.

(2) Görevde iken vefat eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan için
düzenlenen Törene bir tabur ve askeri bando katılır. Cenaze, araçla çekilen bir top arabası üze-
rinde taşınır.

(3) Görevden ayrıldıktan sonra vefat eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve
Başbakan ile vefatları üzerine Bakanlar Kurulunca cenaze töreni düzenlenmesi kararlaştırılan
kişiler için düzenlenen Törene bir bölük ve askeri bando katılır. Cenaze, araçla çekilen bir top
arabası üzerinde taşınır.

(4) Resmi Cenaze Töreni Ankara'da gerçekleştirilir. Resmi Cenaze Töreninin programı,
Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü başkanlığında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Sekreterliği, Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakan-
lığı, Ankara Valiliği, Ankara Garnizon Komutanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı
temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından kararlaştırılır.

(5) 2 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilenlerin talebi üzerine Resmi Cenaze Töreni
Ankara dışında da yapılabilir. Bu durumda Resmi Cenaze Töreninin programı, Dışişleri Ba-
kanlığı Protokol Genel Müdürü başkanlığında, o ilin valiliği ve garnizon komutanlığı ile bü-
yükşehir belediye başkanlığı/belediye başkanlığı temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından
belirlenir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

2/12/2006 26364



Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eği-
tim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ)
ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra ek-
lenmiştir.

“ğ) Yönetici çalışma izin teklifi ve kurum öğretime başlamadan önce nitelikleri de be-
lirtilen gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun
yazılı beyanı. Ayrıca Anadolu sağlık meslek lisesi açacakların ise her bölüm için bir asıl görevli
aylık ücretli alan/dal dersleri öğretmeninin çalışma izin teklifleri.”

“i) Anadolu sağlık meslek lisesi açacakların, öğrencilerinin beceri eğitimi/staj çalışma-
sı/yaz uygulamalarını yapabilecekleri; okulla aynı il sınırları içerisinde, okula uzaklığı 30 km’yi
geçmeyen, en az 50 yatak kapasiteli ve okulun alan ve dallarına esas teşkil eden meslek grup-
larına göre görevli sağlık personeli sayılarının da belirtildiği hastane/hastanelerle yapacakları,
en az 10 yıl süreli ve il sağlık müdürlüğünce onaylı protokol.”

“(4) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından Kanun kapsamında belirtilen faaliyetlerin Kanuna
göre yetkili makamlardan kurum açma izni alınmadan yapıldığının Bakanlıkça/valilikçe tespiti
hâlinde söz konusu yerler valilikçe kapatılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bent-
lerinde geçen “özürlü” ibareleri “engelli” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4)
ve (6) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4) Özel eğitim okullarında kontenjana bakılmaksızın, ilkokul ve ortaokullarda öğrenci
sayısı 250 ve daha fazla, ortaöğretim okullarında öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanlara reh-
ber öğretmen,”

“6) Ders saati ücretli olarak uzman öğretici ve ayrıca ölçme ve değerlendirme servisi
elemanı, yatılı okullarda belletmen, usta öğretici ve diğer personel ise isteğe bağlı olarak”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Okullarda görevli yönetici ve öğretmenler ile ders saati ücretli olarak görevlendi-
rilen uzman öğreticiler dengi resmî okul öğretmenlerinin okutmakla yükümlü bulundukları
ders saati sayısı kadar ders okutabilirler. Okul öncesi eğitim kurumlarından derslik sayısı üçten
az olan okullarda okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden fakültelerden mezun olan okul
müdürü tam gün ders okutabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1)
numaralı alt bendi ile ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Lisans mezunu olduğuna ilişkin belge ile Bakanlıkça kabul edilen alanında düzen-
lenmiş belge/sertifikasının Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri,”

“(2) Ön izin belgesi için istenen belgeler, kurum yetkilisince millî eğitim müdürlüğüne
gönderilir. Valiliklerce şartları taşıdığı anlaşılanların beş iş günü içerisinde ön izin talepleri Ba-
kanlığa gönderilir. Bakanlıkça şartları taşıyanlara beş iş günü içinde ön izin belgesi düzenle-
nerek ilgili valiliklere gönderilir. Ancak, yabancı uyruklu eğitim personeline ait diploma veya
diploma yerine geçen belgeler, Genel Müdürlükçe Yükseköğretim Kuruluna gönderilerek il-
gilinin mezun olduğu yükseköğretim kurumunun tanınıp tanınmadığı konusunda bilgi istenir.
Genel Müdürlükçe gerek görülmesi hâlinde diploma veya diploma yerine geçen belgelerin
denkliğine ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alınmış belge istenir.”
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“(3) Yabancı uyruklu eğitim personelinin diplomasına sahip olduğu yükseköğretim ku-
rumunun, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmadığının bildirilmesi durumunda,  Bakanlık,
çalışma izninin iptali için durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir. Ayrıca ge-
reği ilgili valilikten istenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yü-
rürlükten kaldırılmış ve (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Özel okullarda; öğretmenlik yapma koşullarını taşıyıp resmî veya özel öğretim ku-
rumlarında en az iki yıl asıl görevli olarak öğretmenlik yapmış olmak.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 38 – (1) Kurumlarca ihtiyaç duyulan alanlarda, dersin özelliğine göre uzman

öğretici ve usta öğretici görevlendirilebilir.
(2) Okul öncesi eğitim kurumlarında görevlendirilen usta öğreticiler ile tüm okullarda

ders saati ücretli olarak görevlendirilen uzman öğreticiler hariç okullarda görevlendirilen usta
öğreticiler dersin öğretmeniyle birlikte haftada 30 saate kadar derse girebilirler.

(3) Ulusal ve uluslararası sanat ve spor alanında başarılarıyla tanınmış olanlardan va-
lilikçe uygun görülmesi hâlinde özel öğretim kurumlarında, usta öğretici olarak görevlendiri-
leceklerde öğrenim şartı aranmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Okullarda yöneticilik, eğitim ve öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre
(emekliler hariç) dengi resmî okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme
tutarlarından az ücret verilemez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, Anadolu sağlık meslek lise-
lerinde 24, fen ve sosyal bilimler liselerinde 26, diğer okullarda ise 30 dan fazla olamaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki (c) ben-
di eklenmiştir.

“c) Özel Anadolu sağlık meslek liselerinin her sınıf düzeyindeki öğrenci sayısı, bu Yö-
netmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen protokolde yer alan has-
tanede görevli meslek gruplarına göre sağlık personeli sayılarının yarısını geçemez. Ayrıca,
her asıl görevli aylık ücretli alan/dal dersleri öğretmeni için en fazla iki şubeye öğrenci kaydı
yapılabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Mevcut özel Anadolu sağlık meslek liseleri
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma

izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan özel Anadolu sağlık meslek liseleri:
a) Hastane/hastanelerle bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendinde

belirtilen şartlara uygun yeni protokol yaparak Genel Müdürlüğe gönderilmek üzere valiliğe
teslim ederler.

b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen sayıda
asıl görevli aylık ücretli alan/dal dersleri öğretmeninin teklifini yaparak valilikten çalışma izin-
lerinin düzenlenmesini sağlar.

(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartların yerine getirildiğine Bakan-
lıkça karar verilene kadar özel Anadolu sağlık meslek liselerine yeni öğrenci kaydı ve nakli
yapılmaz.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Eki Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak
Öğrenci ve Kursiyer Formu (EK-7) ve Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci
ve Kursiyer Başvuruları Değerlendirme Formunda (EK-8) geçen “ÖZÜR” ibaresi “ENGEL”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
DENİZCİLİK KOORDİNASYON KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, denizcilik iş ve hizmetlerine yönelik faaliyet

gösteren kurum ve kuruluşlar arasındaki müşterek konularda, eş güdüm tesis etmek ve ulusal
denizcilik politikasına uygun olarak deniz kirliliği, seyir emniyeti, denizde güvenlik, can ve
mal emniyeti ve deniz turizmi faaliyetleri ile denizcilik iş ve hizmetlerinin teknik, ekonomik
ve hukuki boyutlarına ilişkin uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan çalışmaların etkili ve
verimli bir şekilde izlenmesi, uluslararası gelişmelerin ve programların denizcilik sektörüne
yansıtılması, bu çalışmaların takip edilmesi ve bu kapsamda koordinasyon sağlanması için De-
nizcilik Koordinasyon Komisyonunun oluşturulmasıdır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Denizcilik Koordinasyon Komisyonunun kuruluşuna,

işleyişine ve koordinasyonuna ilişkin esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik

ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
b) Komisyon: Denizcilik Koordinasyon Komisyonunu,
c) Komite: Komisyon kararı ile kurulan ihtisas komitelerini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Komisyon ve Komiteler

Komisyonun oluşumu, görev ve yetkileri
MADDE 5 – (1) Komisyon, Bakanlık Müsteşarı veya Bakanlık Müsteşarının bulun-

maması halinde en az Müsteşar Yardımcısı düzeyindeki bir yetkilinin başkanlığında; Avrupa
Birliği Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Ba-
kanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil
Güvenlik Komutanlığı, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, denizcilik fakülte-
lerini temsilen Yükseköğretim Kurulu, Hazine Müsteşarlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Ku-
rumu, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası, Mersin
Deniz Ticaret Odası ve Bakanlık ana hizmet birimleri olan Deniz ve İçsular Düzenleme Genel
Müdürlüğü, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzen-
leme Genel Müdürlüğü, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa
Birliği Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek karar alma yetkisini haiz en az genel
müdür yardımcısı veya muadili birer yetkiliden oluşur.

(2) Gemi İnşa Sanayicileri Birliği, Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği, Türk Kıla-
vuz Kaptanlar Derneği, Gemi Mühendisleri Odası, Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri
Odası ve Türkiye Liman İşletmecileri Derneği gözlemci statüsünde Komisyonda temsil edile-
bilir. Ancak söz konusu temsilciler, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet alanlarına
giren konuların görüşüldüğü komisyon toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir.

(3) Komisyon, 1 inci maddede sayılan amaçlar kapsamında, ulusal denizcilik politika-
sının uygulanmasına yönelik kurumlar arası eş güdümün sağlanması ve gerektiğinde ihtiyaç
duyulan konularda müşterek çalışmaların yapılmasından, uluslararası kuruluşlar tarafından sür-
dürülen çalışmaların etkili ve verimli bir şekilde izlenmesinden ve bu çalışmaların Dışişleri
Bakanlığı ve gerektiğinde diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm halinde sevk ve idare-
sinden sorumludur.
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(4) Komisyonun sekretarya hizmetleri Bakanlık tarafından yürütülür.
(5) Komisyon, bu maddede belirtilen kamu ve özel hukuk tüzel kişilerinden bilgi iste-

mek ve ilgili temsilcileri çağırıp bilgi almak yetkisine sahiptir. Bu istekler gecikmeksizin yerine
getirilir.

Komisyon toplantıları ve karar
MADDE 6 – (1) Komisyon olağan toplantısı, dört ayda bir defa yapılır. Komisyon, Sekre-

taryanın çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve mutabakat ile karar verir.
Belirtilen karar yeter sayısının oluşmaması halinde toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile
karar alınır.

(2) Komisyon gündemi, kurul üyelerinin teklifleri de dikkate alınarak Bakanlıkça be-
lirlenir ve toplantı tarihinden on beş gün önce Sekretarya tarafından 5 inci maddede belirtilen
kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine bildirilir.

(3) Bakanlıkça gerek görülmesi halinde, Sekretaryanın toplantı tarihinden on beş gün
önce gündem maddelerini ve toplantı zamanını bildirmesi koşulu ile Komisyon olağanüstü top-
lanabilir. Bu toplantılarda, gündemde yer almayan konular görüşülmez. Olağanüstü toplantı
ve karar nisabı, birinci fıkra hükümlerine tabidir.

(4) Toplantı sonucunda oluşturulan rapor, 5 inci maddede belirtilen kamu ve özel hukuk
tüzel kişilerine Sekretarya tarafından gönderilir. Komisyon raporu, söz konusu birimler için
tavsiye niteliğindedir.

Komite ve komitenin görevleri
MADDE 7 – (1) Komisyonun ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışmalar yapmak amacıyla

geçici nitelikte komiteler oluşturulabilir. Komite toplantıları, Komisyonda görüşülecek ve ulus-
lararası platformda takip edilmesi Komisyon tarafından uygun görülen konular kapsamında
yapılır. Bu komitelerin sayısına ve üzerinde çalışılacak konulara, her yılın ilk Komisyon top-
lantısında veya yıl içerisinde gerekli görülen durumlarda Komisyon tarafından karar verilir.

(2) Komiteler, Komisyon tarafından görüşülecek konuya göre Komisyonu oluşturan
üyeler ya da uzman kişiler arasından oluşturulur. Komisyon tarafından gerekli görülmesi ha-
linde, Komite toplantılarına katılmak üzere,  dışarıdan uzman davet edilebilir.

Komite toplantıları ve karar
MADDE 8 – (1) Komiteler, olağan zamanda, birer haftalık dönemler içerisinde Sekre-

taryanın çağrısı üzerine toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir.
(2) Komite üyelerinin salt çoğunluğunun kararı ile olağan toplantı süresi kısaltılabilir.

Komite üyelerinin oybirliği ile karar vermesi halinde komiteler ara vermeksizin toplanabilir.
(3) Her toplantı sonrasında toplantı konusu, müzakere edilen başlıklar ve yapılan de-

ğerlendirmeler tutanağa kaydedilir ve hazır bulunanlar tarafından imzalanır.
(4) Komite toplantıları en fazla bir ay sürer. Komitelere havale edilen işlerle ilgili ra-

porlar bu sürenin sonunda ya da en geç iki ay içerisinde, üyelerinin imzasını içeren rapor dü-
zenlenerek Sekretaryaya teslim edilir. Sekretarya, Komisyon toplantısından on beş gün önce
düzenlenen raporu üyelere dağıtır. Bu rapor, Komisyon tarafından toplantıya katılanların salt
çoğunluğuyla kabul edildiği takdirde, 5 inci maddede belirtilen kamu ve özel hukuk tüzel ki-
şileri açısından tavsiye niteliği taşır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 9 – (1) 21/6/1996 tarihli ve 22673 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası

Denizcilik Forumları Koordinasyon Komisyonu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanı yürütür.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL

MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN
BİRİNCİ FIKRASININ (g) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL

VE HİZMET ALIMLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/10/2009 tarihli ve 27386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kanunun 3 üncü
Maddesinin Birinci Fıkrasının (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında
Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“c) KİK mevzuatı: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme-
leri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama
Yönetmeliği, ilgili tebliğler ve benzeri mevzuatı,”

“(2) Bu Yönetmelikte yer alan, ancak madde kapsamında tarifi yapılmayan diğer te-
rimler hususunda, KİK mevzuatında yer alan tanımlar geçerlidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve ( ç ) bentleri
ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Eşik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak ya da bu Yönetmelikte yer
alan diğer hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla mal ve hizmet alımları kısımlara
bölünemez. Ancak, ihtiyacın önceden tespit edilememesi, zorunlu proje değişikliği, onarım ve
imalat sürecinde aksamaya meydan verilmemesi ve benzeri gerekçelerle acil ihtiyaç duyulan
mal ve hizmetler kısmen temin edilebilir.”

“ç) İhalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir.
Pazarlık usulü ile ihale yapılması ve doğrudan temin yoluyla ihtiyaçların karşılanması ancak
bu Yönetmelikte veya 4734 sayılı Kanunda belirtilen özel hallerde mümkündür.”

“(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; yerli istekli, bildirim ve tebligat esasları konu-
larında KİK mevzuatı hükümleri geçerlidir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“İhale ve doğrudan temin yetkilileri
MADDE 6 – (1) İhale ve doğrudan temin yetkilileri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu.
b) Genel Müdür.
c) Genel Müdür Yardımcıları.
ç) Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanı.
(2) İhale ve doğrudan temin yetkilileri, yetkilerini devredebilir. Yetki devri ihale ve

doğrudan temin yetkilisini sorumluluktan kurtarmaz.
(3) İhale yetkilileri, yetkilisi oldukları ihalelerin komisyonlarında görev alamazlar.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(1) İhale ve doğrudan temin yetkililerinin yetki limitleri aşağıda belirtilmiştir;
a) Yönetim Kurulu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fık-

rasının (g) bendinde belirtilen limitin tamamına,
b) Genel Müdür, Yönetim Kuruluna tanınan yetki limitinin %30’una kadar,
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c) Genel Müdür Yardımcıları, Yönetim Kuruluna tanınan yetki limitinin %20’sine kadar,
ç) Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanı, bu Yönetmeliğin 13/D maddesinin birinci fık-

rasının (ç) bendinde belirtilen ve güncellenen parasal limite kadar,
yetkilidirler.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye altıncı, yedinci ve sekizinci fıkralar eklenmiştir.
“(1) İhale komisyonu, ihale yetkilisi tarafından görevlendirilecek personelin başkanlı-

ğında en az beş ve tek sayıda kişiden oluşur.  Komisyonun diğer üyeleri; en az ikisi ihale konusu
işin uzmanı, birisi muhasebe veya mali işlerden sorumlu olması şartıyla ilgili daire başkanlığı,
fabrika müdürlüğü veya müstakil şube müdürlüğü personelinden görevlendirilir. Görevlendir-
mede yedek üyeler de belirlenir.”

“(2) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer
örneği dijital ortamda ilan veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine veri-
lir.”

“(6) İhale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından yapılır. Tek-
lifleri incelerken veya vereceği kararlar için, gerektiğinde ilgili birimlerden veya diğer idare-
lerden yazılı görüş alarak, istişari mahiyette çalışmalar yapabilir. İsteklilerden bazı tamamlayıcı
bilgi ve belge alınması gerektiğinde, yazılı olarak firmalardan isteyebilir, esasa taalluk eden
bilgi ve belgeyi ise isteyemez. Hangi hususlarda, hangi sebeplerle bilgi ve belge istendiği, alı-
nan bilgi ve belgeler komisyon raporunda belirtilir.”

“(7) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.”

“(8) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz
sayılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Yaklaşık maliyetin hesaplanması, ihale usulünün tespiti, ihale onayı alınması ve
ihale işlem dosyasının hazırlanması konularında, bu Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kay-
dıyla KİK mevzuatı hükümleri uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İdare; ihale ve ön yeterlik dokümanlarını, KİK mevzuatı ekinde yer alan tip idari
şartname, tip ön yeterlik şartnamesi ve sözleşme tasarılarını esas alarak bu Yönetmelik hüküm-
lerine aykırı olmayacak şekilde hazırlar.”

“(3) Teknik şartnameler bu Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla KİK mevzuatı
hükümlerine uygun olarak hazırlanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) İhale konusu işin özelliğine göre, bütün isteklilere tekliflerini ha-

zırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle aşağıdaki şekil ve sürelerde ilan ve duyuru
yapılır.

(2) Açık ihale usulü ve pazarlık usulünde ihale ilanları ihale tarihinden en az yedi gün
önce, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilanları, son başvuru
tarihinden en az yedi gün önce, Kamu İhale Bülteninde veya Resmî Gazete’de en az birer defa
yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur. Yurtdışına açık ihalelerde bu süreye on gün
ilave edilir.

(3) Belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda
yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az yedi gün önce davet mektubu gönderilmesi
zorunludur.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi, satın alınması, dokümanlarda de-
ğişiklik veya açıklama yapılması

MADDE 12 – (1) İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması ile
ilgili olarak KİK mevzuatı hükümleri uygulanır.

(2) İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması
esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tuta-
nakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve ihale yeniden aynı şekilde ilan olunur.
Ancak, teklif veya başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya
eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname
düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ze-
yilname, ihale veya son başvuru tarihinden en az beş gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını te-
min edecek şekilde doküman alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ
edilir. Ancak, belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması
halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.

(3) Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek
süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale veya son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere
zeyilname ile en fazla on gün ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde; tekliflerini vermiş
veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek,
yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkânı tanınır.

(4) Ön yeterlik başvurusu veya teklif verme aşamasında, ihale veya ön yeterlik dokü-
manında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, ihale veya son başvuru tari-
hinden beş gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edilebilir. Bu tarihten sonra yapı-
lacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz.

(5) Açıklama talebinin idarece uygun görülmesi halinde idarece yapılacak açıklama,
bu tarihe kadar doküman alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.
İdarenin bu yazılı açıklaması ihale veya son başvuru tarihinden en az üç gün önce tüm istekli
olabilecekler, adaylar veya isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılır. Açık-
lamada, sorular ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde bulunanın
kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale veya ön yeterlik
dokümanı alanlara, bu doküman ile birlikte verilir.

(6) Şikâyet üzerine yapılan incelemede; başvuruların ya da tekliflerin hazırlanmasını
veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların yahut eksikliklerin
bulunması ve idarece ihale veya ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi
halinde, gerekli düzeltme yapılarak süre hariç yukarıda belirtilen usule göre son başvuru veya
ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin
ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak düzeltme ilanı ya-
pılması ile mümkündür.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Uygulanacak ihale usulleri, doğrudan temin ve ihtiyaçların kamu kurumlarından
karşılanması

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları aşağı-
daki ihale usullerinden biri ile yapılır.

a) Açık ihale usulü.
b) Belli istekliler arasında ihale usulü.
c) Pazarlık usulü.”
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
maddeler eklenmiştir.

“Açık ihale usulü
MADDE 13 /A – (1) Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Açık

ihale usulünde ilan yapıldıktan sonra ihaleye katılımın artırılması amacıyla ihale konusu işle
iştigal ettiği bilinen firmalara bilgi verilebilir.”

“Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 13 /B – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değer-

lendirmesi sonucunda idarece davet edilen birden fazla isteklinin teklif verebildiği usuldür. Ön
yeterlilik değerlendirmesine en az iki adayın iştirak etmesi şarttır. Katılımı artırmak için ihale
konusu işle iştigal ettiği bilinen firmalar ön yeterlilik değerlendirmesine davet edilebilir.

(2) Bu usule göre;
a) İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale

usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları,
b) Açık ihale usulü ile ihaleye çıkıldığı takdirde, termin ve kalite yönünden üretim ve

onarımı aksatma yönünde sorun yaşanabileceği idarece öngörülen kritik mal veya hizmet alımı
ihaleleri,

yapılabilir.
(3) Ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilanında belirtilen değerlendirme kriterlerine

göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağla-
yamayanlar yeterli kabul edilmez. Yeterlikleri tespit edilen birden fazla aday teklif vermeye
davet edilir.

(4) Teklif vermeye davet edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bil-
dirilir. İhale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre teklif-
lerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.

(5) Teklif veren birden fazla istekli bulunmaması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi du-
rumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle,
ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.”

“Pazarlık usulü
MADDE 13/C – (1) Aşağıda belirtilen hallerden birinin bulunması durumunda pazarlık

usulü ile ihale yapılabilir:
a) Bu Yönetmeliğin 13/A ve 13/B maddeleri kapsamında açık ihale usulü veya belli is-

tekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması veya sonuç alınama-
ması.

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen
veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi
olarak yapılmasının zorunlu olması.

c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi
olarak yapılmasının zorunlu olması.

ç) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu ol-
mayan nitelikte olması.

d) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nede-
niyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.

e) İdarenin yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin
birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen ve güncellenen tutarın iki katına kadar olan mamul
mal, malzeme veya hizmet alımları.
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f) İdarenin taahhütlerini zamanında yerine getirebilmesini temin amacı ile veya acil te-
mini gereken ihtiyaçların ortaya çıkması halinde, ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu
olması.

g) Kritik önemi haiz malzemede; Uluslararası Demiryolu Birliği (UIC), Karşılıklı İş-
letilebilirlik Teknik Şartname (TSİ) veya uluslararası çıkacak diğer standartların aranması ha-
linde, bunlara uyumun sağlanabilmesi için belirli bir marka, model, uluslararası kabul gören
stok numarası, parça numarası, üretici firma kodu ve benzeri istenildiği durumlarda.

(2) Birinci fıkranın (b), (c), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması
zorunlu değildir. İlan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini
ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir.

(3) Birinci fıkranın (a), (ç) ve (d) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale doküma-
nında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale
konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk
tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üze-
rinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların net-
leşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek istekli veya isteklilerden, gözden geçirilerek şartları
netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini
vermeleri istenir.

(4) Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere is-
tekli/isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak gelen teklif veya
teklifler üzerinden ihale sonuçlandırılır.

(5) Birinci fıkranın (b), (c) ve (e) bentleri kapsamında yapılan mal alımlarında, malın
sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, söz-
leşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.”

“Doğrudan temin
MADDE 13/D – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve te-

minat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:
a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edil-

mesi veya bir taahhüt kapsamında; taahhüt konusu sözleşme veya şartnamede yer alan hüküm-
ler nedeniyle belli bir marka veya modelli malın alınmasının zorunlu olduğu hallerde.

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.
c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağ-

lanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve
toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden
alınması.

ç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde
belirtilen büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde bulunmayan idareler için belirtilen ve gün-
cellenen tutarın üç katına kadar mal ve hizmet alımları.

d) Gümrük, nakliye ve sigorta işlemleri ile ilgili hizmet alımlarında.
e) Borsaya tabi mal alımı.
f) İdarenin yurtiçi veya yurtdışı firmalarla ortak üretim, işbirliği gibi nitelikte, yazılı

sözleşmeye dayanan işlerinde, standardizasyonun ve kalitenin sağlanabilmesi, sözleşme ile
yüklenen yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için, temini gereken mal veya hizmetlerin sadece
belli gerçek veya tüzel kişi/kişilerden temin edilmesi zorunluluğunun bulunması.

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve yeterlik kurallarını
arama zorunluluğu bulunmaksızın, doğrudan temin yetkilisince görevlendirilecek kişi veya ki-
şiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.”
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“İhtiyaçların kamu kuruluşlarından karşılanması
MADDE 13 /E – (1) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde

yer alan ( I ), ( II),  ( III) ve ( IV ) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri, belediyeler, il özel
idareleri, üniversiteler ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve
idareler ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri, bunların
müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerinden mal ve hizmet alımları kıymet takdiri yapılmak su-
retiyle doğrudan doğruya bu kuruluşlardan temin edilebilir.

(2) Bu durumda teminat alınmaz, ilgili kuruluşlarla yalnızca protokol düzenlenir.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yeterlik kriterleri
MADDE 15 – (1) İhaleye katılımda yeterlik kriterleri ile sözleşmenin yürütülmesi aşa-

masındaki mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik hangi belgelerin isteneceği idarenin tak-
dirindedir.

(2) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerin saptanması amacıyla
bilgi ve belge istenmesi halinde, bu bilgi ve belgelerde yer alması gereken hususlarda KİK
mevzuatında öngörülen değerlendirme kriterleri dikkate alınır. İstenen yeterlik bilgi ve belgeler
ile taşıması gereken kriterlerin ihale dokümanında ve ilanında belirtilmesi zorunludur.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasından sonra dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(1) Başvuru ve teklif mektuplarının şekli, geçerlilik süresi, teminatlar, başvuru ve tek-
liflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesi, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlen-
mesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin iş ve işlemler KİK mevzuatı hükümleri çerçeve-
sinde yürütülür.”

“(4) Bu Yönetmelik kapsamında ihale kararına itiraz süresi on gündür. Bu süre içeri-
sinde itiraz edilmediği taktirde yüklenici sözleşmeye davet edilir. Sözleşmeye davet yazısının
tebliğini müteakip beş iş günü içerisinde sözleşme yapılması zorunludur. Bu süre bir defaya
mahsus olmak üzere ihale yetkilisinin onayı ile en fazla beş gün uzatılabilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.
“(7) Sözleşme yapma süresi içinde teslim edilen malın muayene ve kontrol sonucu uy-

gun bulunmaması halinde, istekliye bu durumun bildirilmesini müteakip beş gün içerisinde ke-
sin teminat alınarak sözleşme yapılması zorunludur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde KİK mevzuatı hü-

kümleri uygulanır.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.
“Uygulama
GEÇİCİ MADDE 1 – İlanı veya duyurusu, bu madde yürürlüğe girdiği tarihten önce

yapılmış olan ihaleler, ilan edildiği veya duyurulduğu tarihte yürürlükte olan yönetmelik hü-
kümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A. Ş.

Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

24/10/2009 27386
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Türkiye İş Kurumundan:
YURTİÇİNDE İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/4/2009 tarihli ve 27210 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtiçinde
İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Engelli: Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal,
duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama
uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, re-
habilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon
kaybının en az yüzde kırk olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelenenleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölümünün başlığı “Engelli ve Eski Hü-
kümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşe Yerleştiril-
mesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Bu maddenin uygulanması bakımından aşağıda sayılan kuruluşlar özel sektör iş-

vereni olarak değerlendirilir.
a) Mahalli idarelerin ve bağlı kuruluşlarının 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret

Kanunu hükümlerine göre kurdukları şirketler ile kooperatifler, 
b) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk

Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun kapsa-
mındaki bankalar, borsalar ve bunların müessese, teşebbüs, işletme ve iştirakleri ile sermaye-
sinin tamamı Hazineye ait olup 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile
kurulmuş kuruluşlar,

c) Kamu kurum ve kuruluşlarının vizeye tabi olmadan işçi çalıştırılan eğitim ve din-
lenme tesisi, misafirhane, kreş, anaokulu, spor tesisi, yemekhane ve benzeri sosyal tesisleri,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerin sunulması, engellilerin yapabilecekleri işler
ile işyerinde genel esaslar dışında tabi olacağı hükümlerin tespiti, engelli ve eski hükümlülere
ilişkin ilgili kurumlar tarafından erişilebilir bir veri paylaşım sistemi oluşturulması amacıyla;
Kurum, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdür-
lüğü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapar. Yapılacak işbirliğine ilişkin usul ve
esaslar, protokolle belirlenir.”

MADDE 5 – 22 nci madde hariç olmak üzere, aynı Yönetmelikte geçen “özür”, “özür-
lü”, “özürlülük”, “özürlüler”, “özürlüleri”, “özürlülerin”, “özürlülere”, “özürlünün” ibareleri
“engel”, “engelli”, “engellilik”, “engelliler”, “engellileri”, “engellilerin”, “engellilere”, “en-
gellinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

25/4/2009 27210

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 10/4/2010 27548
2- 6/12/2012 28489

Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                               2 Ağustos 2013 – Sayı : 28726

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13



Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU

İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA
YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/6/2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eti Maden
İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G)
Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hak-
kında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“f) Hizmet: Doğrudan üretimle ilgili olmak üzere, cevher ve ürünlerin; nakli, torbalan-
ması, yüklenmesi ve boşaltılması, kırma, eleme, ayıklama ve yıkama işçiliği, ekipman ve ci-
hazların bakım ve onarımı, araştırma ve geliştirme, danışmanlık, kontrollük, üretim tesislerinin
temizliği ve Teşekkülün faaliyet alanındaki görevlerini gerçekleştirmek üzere ihtiyaç duyduğu
diğer hizmetleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) İhale komisyonları yapacakları değerlendirmelerde, teklifleri ekonomik açıdan en
avantajlı birinci ve varsa ikinci ekonomik teklif olabilecek isteklilerin ihalelere katılmaktan
yasaklı olup olmadıklarına ilişkin gerekli teyit işlemlerini yapar. İki isteklinin de yasaklı çık-
ması durumunda ihale iptal edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) FOB, FOT, CFR, CIF ve diğer uluslararası teslim şekilleri, depo teslimi, sabit, es-
kalasyonlu ve benzeri, fiyat ve teslim esasları,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“ç) FOB, FOT, CFR, CIF ve diğer uluslararası teslim şekilleri, depo teslimi, sabit, es-
kalasyonlu ve benzeri, fiyat ve teslim esasları,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Şartnameler, ihaleye çıkış onayı alındıktan ve/veya ihale ilanı ya-

pıldıktan sonra ihalenin herhangi bir aşamasında ilgili birim, teknik heyet veya ihale komisyonu
tarafından değiştirilemez. Ancak, ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin
gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Teşekkülce
tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi ve bunun da Teşekkülce uygun gö-
rülmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılır. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale
dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az beş gün
öncesinden, ilan verilmeksizin yapılan ihalelerde ise son teklif verme gününden en az bir gün
önce bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir.
Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç
duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname
ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan
isteklilere tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

(2) Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç
duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden beş gün öncesine kadar, ilan veril-
meksizin yapılan ihalelerde ise son teklif verme gününden en az bir gün önce yazılı olarak
açıklama talep edebilir. Teşekkül bu tarihten sonra yapılacak açıklama taleplerini değerlendir-
meye alıp almamakta serbesttir. Bu talebin ve yapılacak açıklamanın Teşekkülce uygun görülmesi
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halinde bu açıklama; o ana kadar doküman alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı
elden tebliğ edilir. Yapılan açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale dokümanı alanlara,
bu doküman ile birlikte verilir. Yapılacak açıklama, ihale dokümanı alanlara son teklif verme
gününden önce bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunanın
kimliği belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile
ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince, geçici veya sürekli
olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar
ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya
örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet
verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar,”

“(2) Bu maddenin birinci fıkrasının bentlerinde belirtilen yasaklara rağmen ihaleye ka-
tılan istekliler, ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Komisyon kararından
sonra üzerine ihale yapılan isteklinin yasaklı olduğu halde ihaleye katıldığının belirlenmesi
durumunda, bu isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda ikinci teklif sahibiyle
sözleşme imzalanabileceği gibi ihale iptal de edilebilir. Yasaklılık durumunun tespit edileme-
mesi sonucunda ihaleye katılanlardan biriyle sözleşme imzalandıktan sonra yüklenicinin yasaklı
olduğu anlaşılması halinde, kesin ve varsa ek kesin teminatı gelir kaydedilerek sözleşme fesih
edilir.”

“(3) Ayrıca, ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, Teşekküle yaptığı işler sırasında iş
veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu Teşekkül tarafından tespit edilenler ihale
dışı bırakılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İlan yapılmasındaki ana amaç; isteklinin emniyet ve güvenini, Teşekkülün menfa-
atleri ve ticari itibarı doğrultusunda koruyarak, işle ilgilenecek istekli adedini artırmak ve re-
kabet ortamını sağlamak, böylece işi en ekonomik ve ihale dokümanlarına uygun bir biçimde
gerçekleştirecek yüklenicinin seçilmesini sağlamaktır.”

“(4) İç ve dış piyasadan yapılacak mal veya hizmet alımı işleri tutarının, Genel Müdürün
harcama yetkisinin yüzde onu ve üzerinde olması halinde, Resmî Gazete ve internet yoluyla
veya Kamu İhale Bülteninde ilan yapılır. Merkez ve taşra teşkilatınca yapılacak Genel Müdürün
harcama yetkisinin yüzde onunun altında kalan iç alım konusu işlerde, Resmî Gazete ve internet
yoluyla veya mahalli gazete ve belediyeler vasıtasıyla da ilan yapılır. Ancak, Genel Müdürün
harcama yetkisinin yüzde beşi ve altındaki işlerde ilan zorunluluğu yoktur. Her durumda, ihale
konusu işle iştigal ettiği bilinen firmalara mektupla, faksla, elektronik posta veya kayıtlı elektronik
postayla ihale duyurusu yapılabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) İhracata konu olan ürünlerin, alıcının limanlarına deniz yoluyla gönderilmesi kap-
samında; taşıma, gemi ve konteyner kiralama, konteyner dolumu, gözetim, yükleme ve liman
hizmetleri dahil olmak üzere her türlü hizmetin satın alınması,”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi,
üçüncü fıkrası ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Genel ve katma bütçeli idareler, özel idareler, belediyeler ile bunlara bağlı döner
sermayeli kuruluşlar, üniversiteler ve/veya bu üniversitelerin öğretim görevlileri ve bunlara
bağlı döner sermaye işletmeleri ile araştırma kuruluşları, teknoloji geliştirme bölgeleri, özel
kanunlarla kurulmuş kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, bağımsız
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bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bu kuruluşların yarıdan fazla sermaye ile ortak
oldukları her çeşit kuruluş, müessese ve ortaklıkların sahip oldukları veya ürettikleri mal ve
hizmetler doğrudan bu kuruluşlardan temin edilebilir. Bu durumda teminat alınmadan ve ko-
misyon kurulmaksızın bu kuruluşlarla fiyat ve diğer şartlarda karşılıklı alım şartları oluşturu-
larak ihale yetkilisinin onayı ile doğrudan alım yapılabilir.”

“(3) Ani, beklenmeyen veya Teşekkül tarafından önceden öngörülemeyen durumların
ortaya çıkması halinde;

a) İhale sonucu yapılacak alımların başlamasına kadar geçecek süre içerisinde, süreklilik
arz eden ihtiyaçların temininin kesintiye uğramaması için yapılacak alımlar ile,

b) Süreklilik arz etmemekle birlikte bir defada ihtiyacın karşılanmasının zorunlu olduğu
alımlar,

alım konusu iş ile iştigal eden firmalardan kapalı zarfla ya da elektronik ortamda fiyat
teklifi toplamak veya Teşekkülce görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından piyasa araştırması
yapmak suretiyle ve buna ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte ihale komisyon kararına
eklenmesi kaydıyla, merkezde yetki limitleri dikkate alınmaksızın Genel Müdürün onayı ile
taşra teşkilatında ise yetki limitinin aşılmaması durumunda işletme müdürünün onayı, yetki li-
mitinin aşılması halinde işletme müdürünün uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile alım
yapılır.”

“(5) Bu maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki mal ve hizmet
alımında ise buna ilişkin gerekçelerin ihale onay belgesinde belirtilmesinin yanı sıra ihale ko-
misyonunun kurulması zorunludur. Ancak, teminat alınması ve sözleşme yapılması hususu,
merkezde Genel Müdürün, taşra teşkilatında ise ihale yetkilisinin takdirindedir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.
“(6) Tekliflerin elektronik ortamda alınması halinde;
a) İhale şartnamesinde belirtilmek ve 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza

Kanununa uygun olarak temin edilmiş elektronik imza ile imzalanmak kaydı ile elektronik or-
tamda teklif alınabilir. Bu durumda istekliler, teminat mektuplarının asılları ile ihale doküma-
nında istenen diğer belgeleri bu maddenin ikinci ve beşinci fıkralarında belirtilen esaslara göre
kapalı zarfla sunarlar.

b) Elektronik ortamda alınan tekliflere ihale saatinden önce ulaşılması ve görülmesi
mümkün değildir. İhale saatinden sonra elektronik ortamda teklif verilemez.

c) Elektronik ortamda gönderilen teklif mektubunun üzerinde; isteklinin adı, soyadı veya
ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

ç) Teklif mektubunda, ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtil-
mesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılması, üzerinde kazıntı,
silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun; ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak
suretiyle yetkili kişilerce elektronik olarak imzalanması zorunludur.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkraya (ç) ve (d) bentleri eklenmiştir.

“a) Teklifler ihale dokümanında belirtilen yere ihale saatine kadar verilir. Gelen teklifler
muhaberat kayıt sırası dikkate alınarak ihale komisyonunca istekliler huzurunda açılır ve teklif
fiyatları açıklanır. Teklifler paraf edilerek, zarf açma ve belge kontrol tutanağı düzenlenir. Söz
konusu belgeler, komisyon üyeleri tarafından elektronik olarak imzalanır.”

“c) Teklifler, ilk açıldıkları hali ile geçerlidir. Teklif verme süresinin bitiminden sonra
teklif kabul edilmez. Zarfların veya elektronik teklif mektupların ihale komisyonu huzurunda
açılmasından sonra ihaleye katılanların kendiliğinden yapacakları indirim teklifleri kabul edi-
lemez. Ancak, en düşük teklifi veren birkaç istekli tarafından aynı fiyatın teklif edilmesi halinde
yalnız bu isteklilerden olmak üzere veya ihale komisyonunca gerekçeleri belirtilmek kaydıyla
fiyatların yüksek olduğu kanaatine varılır ise tüm isteklilerden komisyonca görüşmelere ara
verilmeksizin aynı anda en düşük fiyat üzerinden açık eksiltme yapılarak ihale sonuçlandırılır.
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Ya da, ihale komisyonunca gerek görülmesi halinde Teşekkülce belirlenen zamanda isteklilere
bildirim yapılarak, ikinci bir kapalı zarf ile ya da elektronik ortamda teklif alınarak indirim is-
temek veya en düşük teklif fiyatı üzerinden açık eksiltme yapılmak suretiyle de ihale sonuç-
landırılabilir.”

“ç) Elektronik ortamda alınan teklifler; isteklilerin teminat mektubunun aslı veya te-
minat kabul edilen değerlerle ilgili belgeleri ve ihale dokümanında istenen diğer tüm belgeleri
içeren kapalı zarfları ihale saatinden önce Teşekkülün kayıtlarına girmesi durumunda değer-
lendirmeye alınır.”

“d) Elektronik ortamda alınan teklifler, isteklilere ait kapalı zarflarla birlikte komisyon
huzurunda açılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ğ) bendi ek-
lenmiştir.

“c) Tekliflerin değerlendirilmesinde, teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun
olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.
Ancak, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen teklif esaslarını de-
ğiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi
eksikliği bulunması halinde, belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin ta-
mamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan
istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri
eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ay-
rıntılı değerlendirilmesine geçilir.

Bu aşamada; isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulun-
madığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve top-
lamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak
kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re'sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme
sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir İstekli, düzeltilmiş teklifi kabul
edip etmediğini komisyon huzurunda bir tutanakla veya yazılı olarak tebliğ tarihini izleyen beş
gün içinde teyit etmek zorundadır. Teşekkülce istenmesi halinde, istekli, düzeltilen teklifi kabul
edip etmediğini, yazıyla teyit etmek koşuluyla, faks veya elektronik posta ile bildirebilir. İs-
teklinin, düzeltilmiş teklife ilişkin tutanağı imzalamaktan imtina etmesi veya düzeltilmiş teklifi
kabul ettiğini  süresinde bildirmemesi durumunda, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici
teminatı gelir kaydedilir.”

“f) İhale komisyonlarınca tekliflerin değerlendirilmesi sonucu, ekonomik açıdan en
avantajlı birinci ve varsa ikinci teklif olabilecek tekliflerin sahibi isteklilerin ihalelere katıl-
maktan yasaklı olup olmadığı teyit edilerek buna ilişkin belgeler ihale komisyon kararına ek-
lenir. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.”

“ğ) İhale yetkilisi, ihale kararını onaylar veya iptal eder. İhale; kararın onaylanması ha-
linde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylanmasını müteakip firmaların ver-
dikleri teklif geçerlilik süreleri ve tekliflerinde belirttikleri tebligat şekli dikkate alınmak kaydı
ile istekliye kesin teminatın verilerek sözleşmenin akdedilmesi gerektiği iadeli-taahhütlü mek-
tup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle veya faksla ya da elektronik posta ile bildirim
yapılarak imza karşılığı tebliğ edilerek, siparişin yapılması ve gerekiyorsa sözleşmenin imza-
lanması sağlanır.”

“(3) İhale sonucu, ihaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya
uygun görülmeyenlere tebligat yazısı posta veya imzası alınmak suretiyle veya yazı aslı daha
sonra gönderilmek kaydıyla faks ya da elektronik posta yoluyla bildirilir.”
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MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getiril-
mesini sağlamak amacıyla, işin kapsam ve niteliği dikkate alınarak sözleşmenin yapılmasından
önce ihale üzerinde kalan isteklilerden sözleşme bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en az
yüzde altı ile yüzde on oranı aralığında kesin teminat alınır.”

“(3) Kesin teminat mektupları süresiz olarak verilir. Ancak, yurt dışı alımlarda otomatik
temditli olmak koşuluyla süreli banka teminat mektupları da kabul edilebilir. İlgili mevzuata
aykırı olarak düzenlenmiş kesin teminat mektupları kabul edilmez.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 35 – (1) Şartnamelerde, sözleşmelerde ya da sipariş mektuplarında öngö-

rülmesi koşuluyla sözleşme ya da toplam sipariş tutarının yüzde yirmi beşi kadar avans veri-
lebilir.

(2) Avans ödemesi yapılabilmesi için, avans tutarı kadar süresiz avans teminat mektubu
verilmesi zorunludur.

(3) Sözleşme bedelinin bir defada ödenmesi öngörülen işlerde avans tutarının tümü,
işin kabulünden sonra hak edişten kesilerek kapatılır.

(4) Sözleşme bedelinin iş süresince dönemler itibarıyla ödenmesi öngörülen işlerde ise
her bir hak ediş ödemesinden, avans oranı kadar kesinti yapılarak avans kapatılır. Son hak
edişte bu orana bakılmaksızın kalan  avans tutarının tümü bir defada kesilerek avans kapatılır.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralarda açıklandığı şekilde hak ediş ödemelerinden yapılan
kesintilerle avans kapatılamaz ise, avans teminat mektubunun, kapatılamayan avans tutarı ka-
darı gelir kaydedilerek avans kapatılır.

(6) Hak ediş ödemelerinden kesinti yapılarak kapatılan miktar kadar avans teminatı
geri verilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Teklifi uygun bulunan birinci ve ikinci teklif sahibi firmaya ait geçici teminatlar
muhafaza edilerek, diğer firmalara ait geçici teminatlar iade edilir. Birinci firma ile sözleşme
veya sipariş mektubu imzalanması halinde, yükleniciye ve ikinci teklif sahibine ait geçici te-
minat, sözleşme imzalandıktan sonra iade edilir. Banka teminat mektubu olarak verilmiş olan
geçici teminatlar, bankasına iade edilir. Ancak, isteklilerce yazılı olarak istenmesi ve gerekli
belgelerin sunulması halinde banka teminat mektubu kendilerine ya da yetkili temsilcilerine
elden de teslim edilebilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yurt içi siparişlerde ödemeler; sipariş anlaşmalarında veya sözleşmelerinde öngö-
rülen şartlara uygun olarak tesellüm edildiğine ya da yerine getirildiğine dair işlemler yapıl-
dıktan sonra, sözleşmeyi yürüten birimin talebi üzerine muhasebe birimince yapılır.”

“(3) Muhasebe birimi, sözleşmeyi yürüten birimce istenmesi durumunda ödeme hak-
kında, ilgili birime bilgi verir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “pro-
testo çekmek” ibaresi “yazılı uyarı yapmaya” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Sözleşmenin feshiyle birlikte kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlar gelir kay-
dedilir. Sözleşmenin feshi nedeniyle Teşekkülün uğradığı zararlar genel hükümlere göre yük-
leniciden tahsil edilir.”
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MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 47 – (1) Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması ha-

linde, işin; sözleşmeye konu alım içinde kalması ve Teşekkülü külfete sokmaması kaydıyla,
işin devamı esnasında veya yüklenici tarafından tamamlanmasını müteakip, söz konusu işin
toplam bedeli veya miktarının yüzde yirmisine kadar iş artışı, aynı sözleşme koşulları ile aynı
yükleniciye yaptırılabilir. İşin süresi iş artışı nedeniyle uzatılabilir.

(2) İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış
yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, yüklenicinin sözleşme
bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine
getirmesi zorunludur.

(3) İhalede iş eksilişi de yapılabilir. Sözleşme bedelinin yüzde sekseninden daha düşük
bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yük-
leniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin
yüzde sekseni ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının yüzde beşi
geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İhracat kapsamındaki hizmetler
MADDE 48 – (1) İhracat işlemlerinin kesintisiz sürdürülebilmesini teminen; ürünün

elde edildiği noktadan müşteriye teslim edilene kadarki süreçte yurt içi ve yurt dışı piyasalardan
temin edilecek taşıma, gemi ve konteyner kiralama, konteyner dolumu, gözetim, yükleme ve
liman hizmetleri dahil olmak üzere her türlü hizmet ihale yetkilisince görevlendirilen kişi veya
kişiler tarafından, piyasa araştırması yapılarak ihale yetkilisinin onayı ile satın alınabilir.

(2) Yapılacak piyasa araştırması kapsamında ilgili firmalardan elektronik ortamda fiyat
teklifi toplanabilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 48/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Teşekkül tarafından yapılacak bildirim ve tebligat, iadeli taahhütlü posta yoluyla
veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak, ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda
ve/veya teklif mektubunda firmalar tarafından faks numarasının ve elektronik posta adresinin
belirtilmesi ve faks numarasına ve elektronik posta adresine yapılacak bildirimlerin kabul edi-
leceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, faksla veya elektronik posta ile bildirim de yapılabilir.”

“(3) Faks veya elektronik posta ile yapılan bildirimlerde tebliğ tarihi, bildirimin muha-
tabın faksına ya da elektronik posta adresine ulaştığı tarihtir. Bu şekilde yapılan bildirimlerin
aynı gün Teşekkül tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sa-
yılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bil-
dirime çıkarılmış olması yeterlidir. Faks veya elektronik posta ile yapılan bildirimler, bildirim
tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.”

MADDE 24 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yü-

rütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
15/6/2006 26199

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 12/1/2008 26754
2- 31/7/2010 27658
3- 12/7/2011 27992
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASINDA DAĞITIM VE TEDARİK LİSANSLARINA

İLİŞKİN TEDBİRLER YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kanunun 16 ncı maddesi kapsamında gerekli

koşulların oluşması halinde, tüketicilerin korunması ve hizmetlerin aksamaması için alınacak
tedbirlerin belirlenmesi ve elektrik piyasasında dağıtım veya tedarik lisansı sahibi tüzel kişilerin
faaliyetlerinin sona erdirilmesi ve ilgili dağıtım bölgesinde dağıtım veya son kaynak tedariği
faaliyetini yürütecek tüzel kişinin belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kanunun 16 ncı maddesi kapsamında gerekli koşul-

ların oluşması halinde;
a) Tüketicilerin korunması ve hizmetlerin aksamaması için alınması gereken tedbirlere,
b) Elektrik piyasasında dağıtım lisansının veya görevli tedarik şirketinin tedarik lisan-

sının iptal edilerek sona erdirilmesine,
c) İlgili dağıtım bölgesinde dağıtım veya son kaynak tedariği faaliyetini yürütecek tüzel

kişinin belirlenmesine,
ç) Dağıtım lisansı sahibi OSB’nin lisansının iptal edilmesi halinde, söz konusu bölge-

deki dağıtım faaliyetinin ilgili dağıtım şirketi tarafından yürütülmesine,
ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı mad-

desine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanını,
b) Kanun: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,
c) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
ç) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
d) Daire: Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığını,
e) Dağıtım: Elektrik enerjisinin 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden naklini,
f) Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi,
g) Dağıtım bölgesi: Bir dağıtım şirketinin lisansında tanımlanan bölgeyi,
ğ) Dağıtım sistemi: Bir dağıtım şirketinin, lisansında belirlenmiş dağıtım bölgesinde

işlettiği elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesini,
h) Dağıtım tesisi: İletim tesislerinin ve dağıtım gerilim seviyesinden bağlı üretim ve

tüketim tesislerine ait şalt sahalarının bittiği noktadan sonraki nihayet direğinden, alçak gerilim
seviyesinden bağlı tüketicilerin yapı bina giriş noktalarına kadar, bina giriş ve sayaç arası hariç,
elektrik dağıtımı için teçhiz edilmiş tesis ve teçhizat ile dağıtım şirketince teçhiz edilen ya da
devralınan sayaçları,

ı) Denetim Dairesi: Denetim Dairesi Başkanlığını,
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i) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve Kurul
kararı ile ilgili tüzel kişinin sahip olduğu lisans veya lisansları,

j) Lisans: Tüzel kişilere piyasada faaliyet gösterebilmeleri için Kanun uyarınca verilen
izni,

k) OSB: Organize sanayi bölgesini,
l) Şirket: Dağıtım şirketini veya görevli tedarik şirketini,
m) TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,
n) Tüketici: Elektriği kendi kullanımı için alan kişiyi,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer ifade ve kısaltmalar ilgili mevzuattaki anlam ve kap-

sama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM
Tedbirler ile Yaptırımların Uygulanmasını Gerektiren

Haller ve Bu Durumların Tespiti

Tedbirler ve/veya yaptırımların uygulanmasını gerektiren haller
MADDE 5 – (1) Aşağıda belirtilen hususların Kurul kararı ile tespiti halinde dağıtım

veya tedarik lisansı sahibi tüzel kişilere bu Yönetmelikte yer alan tedbirler ve/veya yaptırımlar
uygulanır;

a) Dağıtım veya görevli tedarik şirketinin mevzuat ihlallerinin, dağıtım faaliyetinin
veya görevli tedarik şirketinin düzenlemeye tabi faaliyetlerinin ilgili mevzuat kapsamında be-
lirlenen usul ve esaslara uygun biçimde yerine getirmesini kabul edilemeyecek düzeyde ak-
satması,

b) Mevzuat ihlallerinin dağıtım faaliyetinin veya görevli tedarik şirketinin düzenlemeye
tabi faaliyetlerinin niteliğini ya da kalitesini kabul edilemeyecek düzeyde düşürmesi,

c) Dağıtım veya görevli tedarik şirketinin mevzuata aykırılıkları itiyat edinmesi,
ç) Dağıtım veya görevli tedarik şirketinin acze düşmesi ya da acze düşeceğinin Kurul

kararı ile belirlenmesi.
(2) Kanunun 16 ncı maddesinin;
a) Birinci fıkrası çerçevesinde dağıtım veya tedarik lisansı sahibi tüzel kişilerin lisan-

sının iptal edilmesine ilişkin koşulların oluşması halinde, ilgili tüzel kişinin lisansı iptal edilerek;
b) İkinci fıkrası çerçevesinde dağıtım veya tedarik lisansı sahibi tüzel kişilerin lisansının

iptal edilmesine ilişkin koşulların oluşması durumunda, Kurul tarafından ilgili tüzel kişinin li-
sansının iptal edilmesine karar verilmesi halinde,

bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi kapsamında TEDAŞ’a lisans verilir.
(3) OSB Dağıtım Lisansı sahibi tüzel kişiler açısından, bu maddenin birinci veya ikinci

fıkra kapsamında belirtilen hususların Kurul kararı ile tespiti halinde, ilgili OSB dağıtım lisansı
doğrudan iptal edilir.

Tedbirler ile yaptırımların uygulanmasını gerektiren hallerin tespiti
MADDE 6 – (1) Başkan, resen ya da Daire Başkanının talebi üzerine, 5 inci maddenin

birinci fıkrasında belirtilen hususların gerçekleşip gerçekleşmediğinin veya gerçekleşebilece-
ğinin araştırılması için inceleme yapılmak üzere Daireyi görevlendirir. İnceleme, Kurum per-
soneli vasıtasıyla yürütülür. İhtiyaç duyulması halinde diğer kamu kurum veya kuruluşlarından,
yapılacak incelemede görevlendirilmek üzere personel talep edilebilir.
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(2) Birinci fıkra kapsamında inceleme yapmakla görevlendirilen personel, görevlendi-
rildiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde elde ettiği bilgileri, delilleri, ilgilinin açıkla-
malarını ve konu hakkındaki kendi görüşlerini içeren inceleme raporunu, Daireye iletir. Gerek
görülmesi halinde bu süre, Daire Başkanı tarafından onbeş gün daha uzatılabilir. Hazırlanan
rapor, Daire tarafından gerekli görülmesi halinde, ilgili mevzuat kapsamında işlem yapılmak
üzere Denetim Dairesine gönderilir.

(3) Başkan, gerekli görmesi halinde, birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanmaksızın
doğrudan soruşturma açılması için Denetim Dairesini yetkilendirebilir.

(4) Bu madde kapsamında yürütülecek olan soruşturmanın sonuçlanmasına kadar, hiz-
metin durdurulmasına yol açabilecek herhangi bir durumla karşılaşılması veya kaynak ya da
varlık aktarımı gibi telafisi imkansız bir durumla karşılaşılması riskinin tespit edilmesi halinde,
durum rapora bağlanır ve söz konusu rapor ivedilikle Kurula sunulur. Kurul tarafından, soruş-
turmanın sonuçlanmasına kadar geçici olarak her türlü tedbir alınmasına karar verilebilir.

OSB dağıtım lisansının iptal edilmesi
MADDE 7 – (1) Kurum tarafından, ilgili OSB dağıtım lisansının bu Yönetmelik çer-

çevesinde iptal edilmesine karar verilmesi halinde, karar tarihinden itibaren en geç üç iş günü
içerisinde söz konusu OSB’nin içinde bulunduğu bölgedeki dağıtım şirketine konu hakkında
bildirimde bulunulur.

(2) Birinci fıkra kapsamında bildirimde bulunulan tarihten itibaren, söz konusu OSB’nin
dağıtım faaliyeti, ilgili dağıtım şirketince yürütülür.

(3) Bu madde kapsamındaki lisans iptallerinde, bu Yönetmeliğin Üçüncü ve Dördüncü
Bölüm hükümleri uygulanmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Alınacak Tedbirler

Alınacak tedbir ve/veya yaptırımların belirlenmesi
MADDE 8 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen durumlardan herhangi bi-

rinin gerçekleştiğine karar verilmesi durumunda Kurul;
a) Lisans sahibi tüzel kişinin yönetim kurulu üyelerinin bir kısmının veya tamamının

görevden el çektirilmesine ve el çektirilenlerin yerine atama yapılmasına,
b) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından tarife kapsamında yerine getirilmesi ge-

rekirken getirilmeyen hizmetlerin ve yatırımların mali karşılıklarının öncelikle Şirketin diğer
faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerden, yetmemesi hâlinde mevcut ortakların temettü gelirle-
rinden ve nihayet hisseleri nama yazılı ortakların malvarlıklarından temin edilmesine,

c) Dağıtım veya tedarik lisansı sahibi tüzel kişinin lisansının iptal edilerek sona erdi-
rilmesine,

ilişkin tedbir veya yaptırımların her birinin ayrı ayrı veya birlikte uygulanmasına karar
verebilir. Ancak (c) bendi kapsamında lisansın iptal edilerek sona erdirilmesi halinde eş zamanlı
olarak bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre TEDAŞ’a lisans verilir.

(2) Kurul tarafından birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan tedbir ve/veya yap-
tırımların uygulanmasına karar verilmesinden sonra, gerekli görülmesi halinde alınan tedbir
ve/veya yaptırımların kaldırılmasına veya diğer tedbir ve/veya yaptırımların uygulanmasına
karar verilebilir.

(3) Bu madde kapsamında atanacak üyelerin aşağıdaki niteliklere haiz olması gerekir:
a) Üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye

sahip olması,
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b) Yönetimine atama yapılacak olan Şirket veya bu Şirketin ilişkili taraflarından biri
veya Şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hisse-
darların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve üçüncü
dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında son beş yıl içinde istihdam, sermaye veya ticaret
anlamında doğrudan veya dolaylı bir menfaat ilişkisinin kurulmamış olması,

c) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışman-
lığını yapan özel hukuk tüzel kişileri olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin
faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten özel hukuk tüzel ki-
şilerinde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,

ç) Son beş yıl içerisinde, Şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan özel hukuk
tüzel kişilerinin herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,

d) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini
tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

(4) Kurul tarafından bu madde kapsamında Şirketlerinin yönetim kurullarına atanan
üyeler aleyhine görevlerinin ifası sebebiyle açılan davalar, Kurum aleyhine açılmış sayılır ve
bu davalarda husumet Kuruma yöneltilir. Yargılama sonucunda Kurum aleyhine karar verilmesi
ve kararın kesinleşmesi sebebiyle Kurumun ödeme yapması hâlinde bu meblağ ilgililerinden,
kişisel kusurları olduklarına dair mahkeme kararının kesinleşmesi hâlinde, kusurları oranında
rücu edilir.

(5) 13 üncü madde kapsamındaki iş ve işlemlerin yapılmasında görev alan Kurum per-
soneli, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkında Kanuna tabidir.

Lisansın sonlandırma talebinde bulunulması
MADDE 9 – (1) Dağıtım veya tedarik lisansı sahibi tüzel kişinin lisansının sona erdi-

rilmesine ilişkin talebinin Kurul tarafından uygun bulunması halinde, söz konusu tüzel kişiye
bu Yönetmeliğin 8 inci ve 10 uncu madde hükümlerinin uygulanmamasına karar verilebilir.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki durumlarda, bu Yönetmeliğin 12 nci veya 13 üncü mad-
deleri çerçevesinde belirlenen tüzel kişiye dağıtım veya tedarik lisansı verilir ve mevcut lisans
sahibinin lisansı, eş zamanlı olarak sona erdirilir.

TEDAŞ’a lisans verilmesi
MADDE 10 – (1) Kurum tarafından, 12 nci ve/veya 13 üncü madde çerçevesinde be-

lirlenecek olan tüzel kişilere lisans verilme tarihine kadar, ilgili dağıtım bölgesinde dağıtım
ve/veya son kaynak tedariği faaliyetinde bulunmak üzere, TEDAŞ’a resen yeni dağıtım ve/veya
tedarik lisansı verilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında verilecek lisanslar için, ilgili mevzuat kapsamında belir-
tilen asgari sermaye yeterliliği aranmaz ve lisans alma bedeli tahsil edilmez.

(3) TEDAŞ’ın bu Yönetmelik kapsamında bir dağıtım bölgesinde dağıtım ve son kay-
nak tedariği faaliyetlerini birlikte yürüttüğü süre boyunca, dağıtım ve perakende satış faaliyet-
lerinin hukuki ayrıştırmasına ilişkin mevzuat kapsamında belirlenen düzenlemeler, TEDAŞ
için, uygulanmaz.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve hizmet alımı
MADDE 11 – (1) Kurum, bu Yönetmelik çerçevesinde, tedarik lisansı verilecek olan

tüzel kişinin belirlenmesi kapsamında, gerekli görülmesi halinde diğer kamu kurum ve kuru-
luşlarıyla iş birliği yapabilir veya gerçek ya da özel hukuk tüzel kişilerinden ilgili mevzuat hü-
kümlerine göre hizmet satın alabilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Lisans verilecek tüzel kişinin belirlenmesi ve diğer düzenlemeler

Dağıtım lisansı verilecek tüzel kişinin belirlenmesi
MADDE 12 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında dağıtım lisansının iptal

edilerek sona erdirilmesine veya aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamında dağıtım lisansının
iptal edilmesine karar verilmesini takip eden en geç üç iş günü içerisinde Kurum tarafından,
Kanunun 18 inci maddesi kapsamında işlem tesis edilmek üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığına bildirimde bulunulur.

(2) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı birinci fıkra kapsamındaki Kurum talebini, gö-
rüşleriyle birlikte Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirir.

(3) Bu madde kapsamında belirlenen tüzel kişiye, ilgili dağıtım sistemini işletme hak-
kını elde ettiğini tevsik etmesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen yükümlülükleri yerine
getirmesi halinde, yeni dağıtım lisansı verilir ve TEDAŞ’a 10 uncu madde çerçevesinde verilen
dağıtım lisansı eş zamanlı olarak sona erdirilir.

Son kaynak tedarikçisi tüzel kişinin belirlenmesi
MADDE 13 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında tedarik lisansının iptal

edilerek sona erdirilmesine veya aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamında tedarik lisansının
iptal edilmesine karar verilmesi halinde, tedarik lisansı verilecek son kaynak tedarikçisi tüzel
kişi, Kurum tarafından çıkarılacak tebliğ çerçevesinde belirlenir.

(2) Birinci fıkra kapsamında belirlenen tüzel kişiye, düzenlemeye tabi faaliyetlere ilişkin
varlıkların işletme hakkını elde ettiğini tevsik etmesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen
yükümlülükleri yerine getirmesi halinde, yeni tedarik lisansı verilir ve TEDAŞ’a 10 uncu mad-
de çerçevesinde verilen tedarik lisansı eş zamanlı olarak sona erdirilir.

(3) Birinci fıkra kapsamında belirlenen tüzel kişinin tedarik lisansının bulunması ha-
linde, ikinci fıkra kapsamında belirtilen yükümlülüklerin tamamlanması koşuluyla, son kaynak
tedariği yükümlülüğü ilgili tüzel kişinin lisansına derç edilir.

Diğer tedbirlerin alınması
MADDE 14 – (1) Kurum, 12 nci ve 13 üncü madde kapsamında başka bir tüzel kişiye

lisans verilene kadar, ilgili dağıtım bölgesindeki dağıtım veya perakende satış faaliyetlerinin
aksamaması ve tüketicilerin korunması için, bu Bölümde belirtilenler dışında, gerekli diğer
tedbirleri de almaya yetkilidir.

Mevcut lisans sahibinin görev ve sorumlulukları
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde faaliyetleri sona erdirilen Şirket, TEDAŞ

veya Kurum tarafından istenen bilgileri, talep bildiriminde belirlenen süre içerisinde ve belir-
lenen şekilde sunmakla yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebliğin hazırlanması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 13 üncü madde kapsamında çıkarılması öngörülen tebliğ,

bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde yayımlanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent

Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

8 inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Adayların Konservatuvara ön kayıtları ve yerleştirilmeleri Ölçme, Seçme ve Yer-

leştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ÖSYS kılavuzunda belirlenen yerleştirme puanlarına

göre yapılır. Konservatuvara ön kayıt yaptıran adayların kesin kayıt yaptırabilmeleri için, Kon-

servatuvar Yönetim Kurulunca oluşturulan komisyonlarca yapılan özel yetenek sınavından ba-

şarılı olmaları gerekir.”

“(3) Özel yetenek sınavı puanı ile ilgili Senatoca belirlenen esaslar uygulanır. Özel ye-

tenek sınavını kazanan adaylar yerleştirme puanlarına göre asil ve yedek olarak listelenir. Asil

adaylardan açık kalan kontenjanlara yedek listesindeki adayların puan sıralamasına göre kesin

kayıtları yapılır.

(4) Adayların kesin kayıt işlemleri Konservatuvarın öğrenci işleri kayıt bürosu tarafın-

dan yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

28/8/2009 27333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 26/5/2011 27945

2- 26/9/2011 28066

3- 9/7/2012 28348

4- 30/7/2012 28369

5- 5/2/2013 28550
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Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı enstitüler

tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı enstitüler tarafın-

dan yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) Enstitü: Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı enstitüleri,
c) Enstitü anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinde enstitüler için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat
dalını,

ç) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı: Enstitü anabilim/anasanat dalının lisansüstü
düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve enstitü anabilim/anasanat dalı ile ilgili her
türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde kul-
lanılmasını sağlamaktan sorumlu olan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve
İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dalı için tanımlanan başkanı,

d) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu: 18/2/1982 tarihli ve 17609 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 15 inci maddesinde ta-
nımlanan kurulu,

e) Enstitü kurulu: Müdür, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkan-
larından oluşan kurulu,

f) Enstitü yönetim kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce gös-
terilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden
oluşan kurulu,

g) Kredi: Türkiye Yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenen ve program ba-
zında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı, ders saatlerinin yanı
sıra laboratuar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, sunum, sınava hazırlık, sınav,
staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı belirten öğrenci
iş yükünü; bir kredinin (AKTS) 30 saat öğrenci iş yüküne karşılık geldiğini,
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ğ) Lisansüstü ders: Enstitü anabilim/anasanat dallarında açılmış olan tezli ve tezsiz yük-
sek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarındaki dersleri,

h) Müdür: Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı ilgili enstitü müdürünü,
ı) Rektör: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosunu,
j) Tam zamanlı öğrenci: Bu Yönetmelik hükümlerine göre lisansüstü programlara kabul

edilen ve 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen
süreler içinde öğrenimini sürdürmekte olan öğrenciyi,

k) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
l) Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesini,
m) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
n) Yönetim Kurulu: Bülent Ecevit Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Lisansüstü öğretim programlarının açılması
MADDE 5 – (1) Enstitü, Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş

Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenecek enstitü anabilim/anasanat dallarında ve düzeylerde
eğitim programlarını yürütür. Enstitülerce yürütülecek lisansüstü programların içerikleri enstitü
anabilim/anasanat dallarının teklifi ve enstitü kurulunun onayından sonra Senato tarafından
karara bağlanır ve lisansüstü eğitim öğretime Rektörün önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca
karar verilir.

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

(3) Enstitülerde Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla, lisansüstü eğitim
ve öğretim yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar açılabilir. Bunların
yurt içi ile ilgili ortak programları, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisans-
üstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik ve yurt dışı ile ilgili ortak
programları; 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim
Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğ-
retim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi
MADDE 6 – (1) Lisansüstü dersler ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun gö-

rüşü, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun
onayıyla açılır.
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(2) Açılması onaylanan derslerin güz ve bahar yarıyıllarına göre dağılımı, bu dersleri

verecek öğretim üyelerinin görevlendirilmesi enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü

alınarak, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca teklif edilir ve enstitü yönetim kurulu

tarafından karara bağlanır.

(3) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde

enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun

onayı ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlilerine de lisansüstü düzeyde

dersler verdirilebilir.

Öğretim dili

MADDE 7 – (1) Enstitüde öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, enstitü kurulunun önerisi

ve Senatonun kararı ile belirli eğitim programlarında bütün dersler veya bir kısım dersler be-

lirlenen bir yabancı dilde verilebilir. Tezlerin yazım dili Türkçe’dir. Danışmanın ve enstitü ana-

bilim dalı başkanının ortak önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerek görülen hal-

lerde bir tezin yabancı dilde hazırlanmasına karar verilebilir. Ancak, lisansüstü eğitimin tama-

mının yabancı dilde yapıldığı programlarda ise tez bu dilde hazırlanır.

Kontenjan tespiti ve ilanı

MADDE 8 – (1) Enstitüdeki öğretim programlarına öğrenci alınıp alınmamasına, alın-

dığı takdirde kontenjan tespitine enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak ens-

titü yönetim kurulunca karar verilir.

(2) Öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, son başvuru tarihi, yabancı dil

sınavı ve mülakat tarihi ile diğer hususlar Üniversite tarafından ilan edilir. Söz konusu ilan,

her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir. Bu ilanda yabancı öğrenciler için ayrılan

kontenjanlar da ayrıca belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıt Esasları

Başvuru şartları

MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi

içinde ve istenilen belgelerle birlikte enstitü müdürlüklerine yapılır. Başvuru şartlarına uygun

olmayan veya eksik belge ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. Başvurularda istenen belge-

lerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil

kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Adayların başvurdukları lisansüstü programın türüne göre, aşağıda yer alan koşulları

taşımaları gerekir.

a) Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları şunlardır:

1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya

Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet

belgesine sahip olmaları gerekir.

2) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için; Adayların Ölçme, Seçme ve Yer-

leştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde en az 55 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer
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kabul edilen bir sınavın Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen puana eşdeğer bir puan almış

olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programları, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Kon-

servatuvarına yapılacak başvurularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

b) Doktora programlarına başvuru koşulları şunlardır:

1) Adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca

denkliği kabul edilmiş bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına veya geçici mezuniyet

belgesine, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri

diplomasına, eczacılık ve fen fakülteleri lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Ba-

kanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip

olmaları gerekir.

2) Adayların YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul

edilen benzer sınavların birisinden bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Yabancı

uyruklu öğrenciler için; ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birisinden

YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sı-

navların birisinden bu puana ÖSYM yönetim kurulunca ilan edilen eşdeğer bir puan almış ol-

maları gerekir.

3) Adayların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55, lisansa dayalı

başvurularda en az 80 standart puana veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer

kabul edilen bir sınavın Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen puana eşdeğer bir puana; ayrıca

lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00

üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Güzel Sanatlar Fakültesi

ve Devlet Konservatuvarına yapılacak başvurularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

4) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran tıp fakültesi mezunlarının li-

sans diplomasına ve en az 50 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından en az 55 stan-

dart puana; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve

veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal kısmından en az 55

standart puana sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel

Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testin-

den elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

c) Sanatta yeterlik çalışmasına başvuru koşulları şunlardır:

1) Adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca

denkliği kabul edilmiş bir lisans veya yüksek lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belge-

sine sahip olmaları gerekir.

2) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlar haricinde, adayların ALES’in sözel

kısmından en az 55, lisans diplomasıyla başvuranların en az 80 standart puana Üniversiteler-

arası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer kabul edilen bir sınavın Yükseköğretim Kurulunca ilan

edilen puana eşdeğer bir puana; ayrıca lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvu-

ranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puana

sahip olmaları gerekir.
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3) Adayların YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul

edilen benzer sınavların birisinden bu puana, ÖSYM tarafından ilan edilen eşdeğer bir puan

almış olmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler için; ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca

ve Almanca dillerinin birisinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eş-

değerliği kabul edilen benzer sınavların birisinden bu puana ÖSYM tarafından ilan edilen eş-

değer bir puan almış olmaları gerekir.

(3) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans

ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Üniversitelerarası Kurul

kararı ile belirlenir; ancak Senato tarafından belirlenen programlar dışından da öğrenci kabu-

lüne karar verilebilir.

(4) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile imzalanmış protokol, ikili anlaşma, Avrupa Bir-

liği uyum programı, öğrenci değişim programları ve benzeri antlaşmalar ile gelen yabancı uy-

ruklu hükümet burslusu ve antlaşmalı öğrenciler, başkaca şart aranmaksızın lisansüstü prog-

ramlara kabul edilir.

Değerlendirme ve öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirmesi

aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ve ALES puanı aranmayan tezli

yüksek lisans başvurularında başarı notu; öğrencinin akademik not ortalamasının, not ortala-

ması 4’lük sistemde ise Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığı alı-

narak, %70’i ve mülakat puanının %30’u alınarak hesaplanır. Yapılan değerlendirmede, 100

üzerinden en az 65 puan alanlar, başarı puanına göre sıralanarak kontenjan dahilinde program-

lara kabul edilirler. Mülakata girmeyen veya mülakat notu 60’ın altında olan adaylar için başarı

notu hesaplanmaz. Aday başarısız sayılır.

b) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı notu; ALES standart pua-

nının %70’i ve mülakat puanının %30’u alınarak hesaplanır. Yapılan değerlendirmede, 100

üzerinden en az 65 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dahilinde tezli

yüksek lisans programlarına kabul edilir. Mülakata girmeyen veya mülakat notu 60’ın altında

olan adaylar için başarı notu hesaplanmaz. Aday başarısız sayılır.

c) Yüksek lisans programlarına başvuran adaylar değerlendirme öncesinde yabancı dil

sınavına alınırlar. YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul

edilen benzer sınavların birisinden bu puana ÖSYM tarafından ilan edilen eşdeğer bir puan al-

mış olduğuna enstitü yönetim kurulunca karar verilenler bu sınavdan muaf tutulur. Adayların

yabancı dil sınavı ve mülakatlarının değerlendirilmesi, enstitü anabilim dalı başkanlığının öne-

risi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen en az üç kişilik jürilerce yapılır. Ya-

bancı dil sınavı; yabancı dilde yazılmış, adayın bilim alanı ile ilgili 200 kelimelik bir metnin

Türkçe’ye iki saat içinde, metnin anlamına sadık kalacak şekilde tercüme edilmesi suretiyle

yapılır. Bu sınavda sözlük kullanılabilir. Yabancı dil sınavında başarı notu tam notun %60’ıdır.

Yabancı dil sınavından muaf olmadığı halde sınava girmeyen veya sınava girerek başarısız bu-

lunanlar mülakata alınmaz.

2 Ağustos 2013 – Sayı : 28726                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 85

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 30



(2) Doktora programına kabulde başarı notu, başvurduğu programın puan türünde

ALES standart puanının veya temel tıp puanının %70’i ve mülakat puanının %30’u alınarak

hesaplanır. Yapılan değerlendirmede; temel tıp puanına dayalı kabullerde 100 üzerinden en az

65 puan, ALES puanına dayalı olarak yüksek lisans ile kabullerde en az 70 puan, lisans ile ka-

bullerde en az 80 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dahilinde doktora

programlarına kabul edilir. Mülakata girmeyen veya mülakat notu 65’in altında olan adaylar

için başarı notu hesaplanmaz. Aday başarısız sayılır.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasına başvuran adayların değerlendirilmesi aşağıdaki şekilde

yapılır:

a) Sanatta yeterlik çalışmasına ALES puanı ile başvuran adayların kabulünde başarı

notu, ALES puanının %50’si, mülakat notunun %20’si ve portfolyö incelemesinin %30’u alı-

narak hesaplanır.

b) Sanatta yeterlik çalışmasına ALES puanı ile başvurmayan adayların kabulünde başarı

notu, adayın lisans veya yüksek lisans akademik not ortalamasının, not ortalaması 4’lük sis-

temde ise Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığı alınarak, % 50’si

ile mülakat notunun %20’si ve portfolyö incelemesinin %30’u alınarak hesaplanır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen

adayların eksikliklerini gidermek amacıyla ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi,

enstitü yönetim kurulu kararıyla;

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alan-

larda almış olan adaylara,

b) Lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yük-

sek lisans programı adaylarına,

c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurum-

larından almış olan doktora adaylarına,

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alan-

da almış olan adaylara

bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programına bu Yönetmeliğin 9 uncu ve 10 uncu maddeleri hü-

kümlerine göre öğrenci kabul edilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık progra-

mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlı-

ğının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş ol-

duğu programa başlayabilmesi için hazırlık programındaki tüm dersleri, 28/8/2009 tarihli ve

27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre; doktora öğrencisinin ise bu Yönetmeliğin yüksek li-

sans programına ilişkin hükümlerine göre başarmış olması gerekir.
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(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre

dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelik hükümlerinde

belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Bir yükseköğretim kurumundan lisans veya yüksek lisans diploması

alarak mezun olup, belirli bir konuda bilgilerini arttırmak isteyenler veya başka bir enstitüde

bir lisansüstü programına kayıtlı olan öğrenciler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığına almak

istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ile müracaat ederler. Öğrenciler, enstitü anabilim dalı

başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci  statüsünde kabul edi-

lerek derslere devam edebilirler. Bir derse kayıtlı özel öğrenci sayısı tam zamanlı öğrencilerin

%50’sinden fazla olamaz. Bu statüdeki öğrenciler tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri ders-

lerin bütün koşullarına uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadırlar.

Özel öğrenciler, tam zamanlı öğrencilerin haklarından yararlanamazlar.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir

yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan ve ay-

rılacağı programdaki tüm sınavlarını başarmış ve yatay geçiş yaptığı tarihe kadar lisansüstü

eğitim süresinde sağladığı genel not ortalaması, yüksek lisansta 3.00, doktora düzeyinde 3.50

olan öğrenciler, yarıyıl başlamadan en az on gün önce gerekli belgelerle başvurmak koşuluyla

ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla, Üniversi-

tede yürütülen eşdeğer düzeydeki lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

Ancak, başka yükseköğretim kurumu öğrencilerinin yatay geçiş taleplerinin kabul edilebilmesi

için, yukarıdaki koşulların yanı sıra bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki koşulları da taşı-

maları gerekir. Enstitü yönetim kurulu kararında öğrencilerin kabul edildiği programdaki ders

yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Kredi eşdeğerliği, enstitü

anabilim dalı başkanının önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen adayların listesi enstitü yönetim

kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Enstitüye girmeye hak kazanan öğ-

rencilerin kayıtları akademik takvimde belirtilen günlerde yapılır. Kayıt hakkı kazanan adaylar,

enstitü yönetim kurulunca istenen belgeleri süresi içinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını

yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.

(2) Bir enstitü anabilim/anasanat dalına kayıt hakkı kazanan öğrenci sayısı beş veya

daha az ise, enstitü yönetim kurulu bu enstitü anabilim/anasanat dalında o ders yılı için lisans-

üstü program açmayabilir. Ancak, bu adayların kayıt hakları programın açılacağı döneme kadar

saklıdır.

(3) Öğrenciler her yarıyılda, akademik takvimde belirtilen süre içinde, o yarıyılda açılan

dersler arasından, danışmanlarınca uygun görülen dersleri seçerek kayıtlarını yaptırırlar. Öğ-

renciler her yarıyılda kayıtlarını kendileri yaptırmak zorundadırlar. Kaydın kesinleşmesi için
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öğrenci ve danışman tarafından öğrenci bilgi sisteminde onaylanması gerekir. Öğrenci katkı

payını veya öğrenim ücretini akademik takvimde belirtilen süre içinde yatırmayan ve kaydını

yenilemeyen öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
(4) Mazereti nedeniyle, programını akademik takvimde belirlenen süre içinde yaptıra-

mayan ve mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, akademik takvimde be-
lirtilen ders ekleme-ders silme dönemi içinde kayıtlarını yaptırabilirler. Bu şekilde kaybedilen
süre öğrenim süresinden sayılır.

Ders ekleme ve silme
MADDE 15 – (1) Öğrenciler, her yarıyılın başlangıcında ve akademik takvimde belir-

tilen günlerde danışmanın uygun görüşünü almak şartıyla o yarıyılın programında mevcut olan
başka dersleri programlarına ekleyebilirler veya devam etmekte oldukları dersleri silebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları Arasında Geçişlere İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programı
MADDE 16 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülür.
(2) Tezsiz yüksek lisans programında genel not ortalaması 3.50 olan üstün başarı gös-

teren ve tezli yüksek lisans programına geçmek isteyen adaylar, bu Yönetmeliğin 9 uncu mad-
desinde düzenlenen tezli yüksek lisans programına başvuru koşullarını yerine getirmek şartıyla,
enstitü anabilim dalı başkanının olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek
lisans programına geçebilirler.

(3) Tezli yüksek lisans programında öğrenci iken, tezsiz yüksek lisans programına geç-
mek isteyen adaylar enstitü anabilim dalı başkanlıklarına başvurmaları halinde enstitü anabilim
dalı başkanlığının olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tezsiz yüksek lisans prog-
ramına geçebilirler.

(4) Bu durumda öğrencinin daha önce yüksek lisans programında aldığı dersler enstitü
yönetim kurulu kararıyla yeni geçtikleri yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

(5) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler bu Yönetmeliğin 9 uncu
ve 10 uncu maddesindeki ilgili koşulları taşımaları kaydıyla aynı enstitü anabilim dalı tezli
yüksek lisans programlarına kabul edildikleri takdirde yalnızca tez hazırlayarak tezli yüksek
lisans programından mezun olabilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 17 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program, toplam
90 krediden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem
projesi dersi, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesinin alındığı
yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda ilgili enstitünün tez yazım ku-
rallarına uygun olarak yazılan bir raporu danışmanına vermek zorundadır.
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(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış

olmak koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Bir öğrencinin enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl

içinde özel öğrenci olarak veya yurtiçi, yurtdışı yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı

olduğu, kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü derslerin bir kısmı danışmanının teklifi, enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte

olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bu şekilde alınacak derslerin kredisi öğrencinin ka-

yıtlı olduğu programda alması gereken kredi 14 krediyi aşamaz.

Süre

MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

Azami eğitim-öğretim süreleri içinde mezun olmayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı

maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı paylarını veya öğrenim üc-

retlerini ödemek koşulu ile kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğ-

rencilere tanınan diğer haklarından yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Danışman ataması

MADDE 19 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı

başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık

yapacak bir öğretim üyesini veya doktoralı öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna

kadar belirler.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 20 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans

öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim

dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

Bu program, toplam 90-120 krediden, en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı

dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer, uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri başarılı

veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tez danışmanı atandığı tarihi izleyen yarıyıl ve

takip eden yarıyıllarda danışmanı tarafından açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zo-

rundadır. Uzmanlık alan dersi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalında öğrencinin gereksinimini

karşılamak üzere veya tezine yönelik olarak seçilen konularda açılan kuramsal derstir. Tez ça-

lışması dersi, ders yükümlülüğünü tamamlayan yüksek lisans öğrencileri için tez döneminin

her yarıyılında açılan pratik bir derstir. Uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri, yarıyıl ve yaz

tatillerinde de devam edebilir. Yüksek lisans uzmanlık alanı dersi, öğrenci sayısına bakılmadan

iki teorik ders yükü olarak gösterilir. Yüksek lisans tez çalışması dersi, öğrenci başına bir saatlik

pratik ders yükü olarak gösterilir.
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(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış

olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler ilgili enstitü anabilim dalı baş-

kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında ve-

rilmekte olan derslerden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak dersler,

21 krediyi geçemez.

(3) Bir öğrencinin enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl

içinde özel öğrenci olarak veya yurtiçi, yurtdışı yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı

olduğu, kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü derslerin bir kısmı enstitü anabilim/anasanat dalı

başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte olduğu programa

transfer edilebilir. Ancak bu şekilde alınacak dersler 14 krediyi aşamaz.

Süre

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

Azami eğitim-öğretim süreleri içinde mezun olmayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı

maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payını veya öğrenim ücre-

tini ödemek koşulu ile kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama

hariç öğrencilere tanınan diğer haklarından yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam

eder.

Danışman ataması

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programında,  enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar

ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez da-

nışmanı atanır.

(2) Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilir.

Tez danışmanı değişikliği öğrencinin yazılı müracaatı, tez danışmanının görüşü, enstitü anabi-

lim dalı başkanının teklifi alınarak enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, hazırladığı ve danış-

manınca kabul edilen tezini ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlayarak

enstitüye teslim eder.

(2) Yüksek lisans tez sınavı jürisi ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi

ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı, en az biri Üni-

versitenin içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim

kurumundan ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurum-

ları/araştırma merkezlerinde görev yapmakta olan doktoralı uzman olmak üzere en az üç, en

fazla beş asil  ve iki yedek üyeden oluşturulur. Yedek üyelerden en az biri Üniversitenin içindeki

diğer bir enstitü anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan, öğre-

tim üyesi bulunmadığı takdirde doktoralı öğretim görevlisinden ya da sanatta yeterlik almış

sanatçı öğretim elemanından oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danış-

manı jüri üyesi olamaz.
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(3) Jüri üyeleri, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun onayladığı tarihte öğrenciyi tez sınavına alırlar. Tez sınavı, tez çalışmasının sunul-
ması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

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

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az beş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan tezli yüksek lisans öğ-
rencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 26 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 180 kre-

diden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer, uzmanlık alan, tez çalışması
dersleri ile yeterlik sınavı ve tez önerisinden oluşur. Doktora programı, lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler için toplam 240 krediden az olmamak koşuluyla en az ondört adet ders, se-
miner, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci ayrıca, tez danışmanı
atandığı tarihi izleyen yarıyıl ve takip eden yarıyıllarda danışmanı tarafından açılan uzmanlık
alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alanı dersi, ilgili enstitü anabilim/anasanat
dalında öğrencinin gereksinimini karşılamak üzere veya tezine yönelik olarak seçilen konularda
açılan kuramsal derstir tez çalışması dersi, yeterlik sınavını başaran doktora öğrencileri için
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tez döneminin her yarıyılında açılan pratik bir derstir. Uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri,
yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Doktora uzmanlık alanı dersi, öğrenci sayısına
bakılmadan üç teorik ders yükü olarak gösterilir. Seminer, uzmanlık alanı ve tez çalışması ders-
leri başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yöne-

tim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Doktora öğrencileri, lisans ve yüksek lisans programından, daha önce almamış olmak koşulu

ile ders alabilirler. Bu suretle alınan dersler 21 krediyi geçemez. Lisans dersleri ders yüküne

ve doktora kredisine sayılamaz.

(4) Bir öğrencinin enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl

içinde özel öğrenci olarak veya yurtiçi, yurtdışı yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı

olduğu, kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü derslerin bir kısmı danışmanının teklifi, enstitü

anabilim dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte olduğu

programa transfer edilebilir. Ancak bu şekilde alınacak dersler 14 krediyi aşamaz.

Süre

MADDE 27 – (1) Doktora programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi ile

kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır.

(2) Doktora programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli

yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç

yıldır.

(3) Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul

edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul

edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen

bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu

onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler

verilir.

(4) Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez ça-

lışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara

göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenim-

lerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazır-

lama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam

eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje

ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan

öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 28 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için tez danışmanını

ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez

danışmanı en geç üçüncü yarıyılın başında atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez

danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

(2) Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanının doktora

derecesine sahip olması gerekir.
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Yeterlik sınavı

MADDE 29 – (1) Öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda

derinliğe sahip olup olmadığının sınanması amacıyla yılda iki kez olmak üzere enstitü yönetim

kurulunca belirlenecek tarihlerde yapılır.

(2) Öğrenci derslerini başarı ile tamamladığı yarıyıldan itibaren enstitü yönetim kuru-

lunca ilan edilen tarihte yeterlik sınavına girebilmek için enstitü anabilim dalı başkanlığına

müracaat eder. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın,

lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik

sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yö-

netim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi

tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak

ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Komite tarafından oluşturulacak sınav jü-

rileri üç veya beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Jüri üyelerinden birinin öğrencinin danışmanı

olması gerekir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora

yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu

değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü

anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla

bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-

mamlamış olsa bile, 14 krediyi geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğ-

renci tezli veya tezsiz yüksek lisans programına ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi

ve enstitü yönetim kurulu kararı ile geçebilir. Öğrenci başvuruda bulunduğu programın başarı

şartlarını yerine getirdiği takdirde tezli veya tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme ko-

mitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-

ka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının ol-

ması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 31 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini

tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu

sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.
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(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine

salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen

üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-

hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-

muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-

rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar ya-

pılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin

tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 32 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili ensti-

tünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak

zorundadır.

(2) Doktora tezi sınav jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü

yönetim kurulunun onayı ile belirlenir. Jüri, öğrencinin tez çalışması izleme komitesinde bu-

lunan üç öğretim üyesi, asıl ve yedek üyelerden en az biri başka bir üniversite veya yüksek

teknoloji enstitüsünün ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim

kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş asil ve iki yedek üyeden oluşturulur. Yedek üyeler-

den en az biri başka bir yükseköğretim kurumunda görev yapan öğretim üyesinden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim

kurulunun onayladığı tarihte öğrenciyi tez sınavına alırlar. Tez sınavı, tez çalışmasının sunul-

ması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret

veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen

üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci

en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen

veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez danışmanı atanır, bu

Yönetmeliğin 30 uncu ve 31 inci maddeleri hükümlerine göre yeni bir tez konusu verilir. Lisans

derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde

bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması

verilir.

Doktora diploması

MADDE 33 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla

doktora tezinin ciltlenmiş en az beş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde

ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması

almaya hak kazanır.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki

programın onaylanmış adı bulunur.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 34 – (1) Sanatta yeterlik programı, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yüksek-

öğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası

Kurulun önerisi üzerine Üniversite tarafından belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik programı toplam 180 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi

adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan olu-

şur. Sanatta yeterlik programı lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 240 kre-

diden az olmamak koşuluyla en az 14 adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital,

konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(3) Lisansüstü dersler ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim

kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre

MADDE 35 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi

yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler

için altı yarıyıldır.

(3) Derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje ça-

lışmasını birinci fıkrada belirtildiği üzere altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan

öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye

ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini,

sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere

ek süreler verilir.

(4) Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez, sergi veya proje çalış-

masını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre

ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine

devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama

hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam

eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,

proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı

olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 36 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders ve uygulama

seçimi ile tez veya sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini

ilgili enstitüye önerir. Danışman önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışma-

nın, en geç dördüncü yarıyıl sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) İkinci danışman, öğretim üyeleri veya sanatta yeterlik derecesine sahip veya doktoralı

öğretim görevlileri arasından seçilir.
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Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 37 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje ha-

zırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni ilgili enstitünün tez yazım

kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisi veya projesini jüri önünde sözlü

olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı

ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğ-

retim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-

ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının

sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,

proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu

karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla

bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay

içinde tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Sanatta yeterlik

çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir çalışma

konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde

başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fık-

rasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 38 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Ders Sınavları ve Değerlendirme

Devam zorunluluğu

MADDE 39 – (1) Derslere devam zorunludur. Derslerin %20’sinden fazlasına devam

etmeyen öğrenci, o ders veya derslerin yarıyıl sonu genel ve bütünleme sınavlarına alınmaz ve

DZ notu verilir. Öğrencinin devamı ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından izlenir.

Genel sınav ve bütünleme sınavı

MADDE 40 – (1) Öğrenci bir yarıyılda aldığı ve devam şartını sağladığı bütün derslerin

genel sınavına, enstitü tarafından belirlenen ve ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. Sı-

nava girmeyen öğrenciye GR notu verilir. Yarıyıl sonu sınavı, dönem ödevi biçiminde de ola-

bilir.

(2) Bütünleme sınavı; bir dersin bütünleme sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonun-

da akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Bir dersin genel sınavına girme hakkı ol-

duğu halde girmeyen ya da girip de başarılı olamayan veya not ortalamasını yükseltmek isteyen

öğrenciler bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not genel sınav notu yerine

geçer.
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Ara sınavlar

MADDE 41 – (1) Öğrenciler kayıt yaptırdıkları derslerden her yarıyıl içinde en az bir

defa ara sınava girerler. Ara sınav, ödev/ödevlerin değerlendirmesi biçiminde de olabilir. Ara

sınavların sayısı ve tarihleri ile varsa yarıyıl içi çalışmalarının ağırlıkları o yarıyılın ilk ayı için-

de enstitü anabilim dalı başkanlıklarınca ilan edilir.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 42 – (1) Başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, ödevler, uygula-

malar ve proje çalışmaları dikkate alınarak hesaplanacak dönem içi başarı notu ve genel sınav

başarı notu birlikte değerlendirilerek belirlenir. Dönem içi başarı notunun başarı notuna katkı

oranı %40 - %60 arasında olmak üzere ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

(2) Bir dersin başarılı sayılabilmesi için, hem genel sınav notunun, hem de dönem içi

başarı notunun 100 üzerinden en az 65 olması gerekir.

Geçer notlar

MADDE 43 – (1) Başarı notu değerlendirme sonucuna göre öğrenciye aşağıdaki harf

notlarından birisi geçer not olarak verilir:

Başarı Derecesi Başarı Notu Katsayı Puanı

Pekiyi AA 4.00 90 – 100

İyi-Pekiyi BA 3.50 80 – 89

İyi BB 3.00 70 – 79

Orta CB 2.50 65 – 69

Geçer YT - -

(2) Kredisiz dersler için başarı notu yerine YT geçer notu verilir.

Geçmez notlar

MADDE 44 – (1) Öğrenciye başarısızlığın nedenine göre aşağıdaki notlardan birisi

verilir:

a) DZ: Devam zorunluluğunu yerine getirmedi, sınava girme hakkı yok.

b) GR: Genel sınava girmedi.

c) FF: Genel sınava girdi ancak 65’in altında not alarak başarısız. Bu notun katsayısı

sıfır (0)’dır.

ç) EK: Eksik, genel sınava girmiş, ancak zorunlu nedenlerle yarıyıl içi çalışmalarını ta-

mamlayamamış öğrencilere verilir. Öğrenci eksikliğini sınav dönemi sonundan itibaren en geç

bir ay içinde tamamlamak zorundadır. Aksi halde öğrencinin başarı notunun hesaplanmasında

yarıyıl içi çalışmalarının değeri sıfır (0) kabul edilerek not verilir.

d) YZ: Başarılı, başarısız olarak değerlendirilen derste, dersin gereklerini yerine getir-

meyerek başarısız olanlara verilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 45 – (1) Sınav sonuçlarına ancak maddi hata nedeniyle itiraz edilebilir. Öğ-

rencinin itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren iki hafta içinde ilgili enstitü anabilim

dalı başkanına yazılı olarak yapması gerekir. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilir. Değerlendir-

mede maddi hata görülürse, gerekli not düzeltmesi yapılarak ilgili enstitü müdürlüğüne iletilir.

Ders sorumlusunun verdiği not kesindir.
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Başarılamayan dersler

MADDE 46 – (1) Öğrenci başarısız olduğu dersleri tekrarlayarak başarmak zorundadır.

Enstitü anabilim dalı başkanının ve danışmanının ortak teklifi ve ilgili enstitü yönetim kurulu-

nun onayı ile öğrenci başarısız olduğu bir dersin yerine başka bir ders alabilir.

Akademik ortalama

MADDE 47 – (1) Bir dersin kredisi ile başarı notunun katsayısının çarpımı o dersin

ağırlıklı puanını verir. Akademik ortalama, öğrencinin enstitüye kaydından itibaren geçer not

aldığı ve program için geçerli sayılan bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı ders-

lerin kredi toplamına bölünmesi suretiyle elde edilir. Bu hesaplamada bölme işlemi virgülden

sonra iki basamak yürütülür. Öğrencinin YT notu aldığı dersler akademik ortalamaya dahil

edilmez.

Genel not ortalaması

MADDE 48 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin tüm derslerini tamamla-

yabilmesi için genel not ortalamalarının 3.00 olması gerekir. Genel not ortalamasını sağlaya-

mayan öğrenciler not yükseltmek için aldıkları dersleri tekrar alabilirler.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mazeretler

MADDE 49 – (1) Öğrencinin mazeretli sayılmasına, geçerli ve haklı nedenlerin varlığı

halinde, ilgili enstitü yönetim kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için gerekli belgelerin

mazeretin sona ermesinden itibaren en geç onbeş gün içinde enstitüye verilmesi gerekir. Za-

manında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(2) Öğrencinin sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için sağlık raporu sunması ge-

rekir. Raporlu olunan süre içinde girilmiş olan sınavlarda alınan notlar geçersizdir.

(3) Öğrencinin mazeretli izinli sayıldığı süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

İzinler

MADDE 50 – (1) Geçerli ve haklı bir nedenle öğrenimine ara vermek zorunda bulunan

veya öğrenim ve eğitimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, araştırma gibi imkanların

doğması halinde öğrenciye, danışmanı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun gö-

rüşü alınmak şartıyla, enstitü yönetim kurulu kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla

kadar izin verilebilir. Ancak, kendisine izin verilen öğrencinin bu izni, acil nedenler dışında,

karar tarihini takip eden yarıyıldan itibaren başlar. İzin süresi sonunda öğrenci, enstitü yönetim

kurulunun kararı ile kaydını yenileyebilir.

(2) Lisansüstü eğitim görmek üzere yurt dışına gönderilen ve geçerli mazereti nedeniyle

süresi içinde eğitimini tamamlayamayarak geri dönenler enstitü anabilim/anasanat dalı başka-

nının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenciliklerine devam edebilirler.

(3) Öğrenciler askerlik görevleri nedeniyle enstitülerden ayrılmaları halinde izinli sa-

yılırlar.
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Hüküm bulunmayan haller

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 1/7/1996 tarihli ve

22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Lisans

Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hü-

kümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 52 – (1) 18/9/1996 tarihli ve 22761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent

Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına

kayıtlı olan öğrenciler doktora veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilirler.

Yürürlük

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Namık Kemal Üniversitesinden:

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/1/2013 tarihli ve 28538 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Namık

Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin

üçüncü fıkrasının (a) bendi ile altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına; hazırlık sınıfları hariç en az on

yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakültesi diplomasına, eczacılık ile fen fakülteleri

lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir

laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu prog-

ramın puan türünde en az 55 standart puana sahip olmaları veya ALES sonucu yerine Senato

tarafından eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslararası düzeyde

kabul gören sınavlarda başarılı olmaları, tezsiz yüksek lisans veya lisans diploması ile başvu-

ranların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 standart puan almaları gerekir.

Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalaması olarak 4

üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.”

“(6) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya yüksek

lisans diplomasına sahip olmaları, yüksek lisans diploması ile başvuranların ALES’ten başvur-

duğu programın puan türünde en az 55, lisans diploması ile başvuranların ise en az  80 standart

puana sahip olmaları veya ALES sonucu yerine Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilerek

başarı taban puanları belirlenen ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavlarda başarılı olmaları
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gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not or-

talaması olarak 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Ancak sanatta

yeterlik programına öğrenci kabulünde;  ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Ku-

rulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana

dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan

veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması

zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesi ko-

nusunda Senato yetkilidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Tez izleme komitesi; biri öğrencinin tez danışmanı, biri ilgili enstitü anabilim dalı

içinden bir öğretim üyesi ve diğeri Üniversitenin başka bir anabilim dalından veya başka bir

yükseköğretim kurumunun aynı veya başka bir anabilim dalından bir öğretim üyesi olmak

üzere üç öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez da-

nışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/4/2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Hava

Kurumu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin

ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Doktora/sanatta yeterlik sınavları eşit aralıklarla yılda dört kez yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

30/4/2013 28633

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

24/1/2013 28538
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TEBLİĞLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

GENEL AYDINLATMA TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası

Kanunu uyarınca Bakanlık ve ilgili belediyeler ile il özel idareleri tarafından karşılanacak genel
aydınlatma bedellerinin lisans sahibi elektrik dağıtım şirketlerine ödenmesine ve denetlenme-
sine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, elektrik dağıtım şirketlerinin genel aydınlatma kapsamındaki

yerlerin aydınlatmasına ait tüketim giderlerinin ödenmesi ve denetlenmesi işlemlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

ile Genel Aydınlatma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
b) EPDK: Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumunu,
c) TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,
ç) Dağıtım şirketi (Şirket): Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel

kişiyi,
d) Aydınlatma komisyonu: İlgili ilin valisi veya valisi tarafından görevlendirilecek vali

yardımcısının başkanlığında TEDAŞ, dağıtım şirketi, ilgili belediye ve/veya il özel idaresi tem-
silcilerinden oluşan heyeti,

e) EYT: Genel aydınlatma abonelerine ait SEYT değerleri üzerinden her fatura için ayrı
ayrı hesaplanan, fatura döneminde mümkün olabilecek en yüksek tüketim değerini,

f) Fatura: Dağıtım şirketi tarafından 213 sayılı Vergi Usul Kanununa ve diğer ilgili mev-
zuata uygun olarak ilgili belediye veya il özel idareleri adına düzenlenerek onaylı bir sureti
ilgili belediyeye veya il özel idaresine verilen, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten ve
ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanacak genel
aydınlatma elektrik tüketim bedelini gösteren belgeyi,

g) Fatura icmali: Dağıtım şirketi tarafından ilgili belediye veya il özel idareleri adına
düzenlenen faturaların ilgili belediye ve il özel idareleri ile il bazında toplulaştırılmış halini,

ğ) Genel aydınlatma: Otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayolları hariç,
kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan ve yaya
geçidi gibi yerler ile halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören
yerlerinin aydınlatılması ile trafik sinyalizasyonunu,
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h) Genel aydınlatma bedeli: 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 6 ncı mad-

desi kapsamında Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten ve ilgili belediyeler ile il özel ida-

relerinin genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanacak genel aydınlatma bedelini,

ı) İlbank: İller Bankası Anonim Şirketini,

i) SEYT: Genel aydınlatma abonelerinin her birisi için ayrı ayrı hesaplanan 1 saatte

mümkün olabilecek en yüksek elektrik tüketim değerini,

j) TDS: Fatura dönemindeki genel aydınlatmanın toplam devrede bulunma saatini,

k) Yönetmelik: Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan Genel Aydınlatma Yönetmeliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödemenin Yapılmasına İlişkin Hükümler

Faturaların ve icmallerinin düzenlenmesi

MADDE 5 – (1) Dağıtım şirketleri, bir aydan az olmamak kaydı ile okuma dönemlerine

göre, büyükşehir belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri ve diğer belediyeler ile il özel ida-

resine muhatap genel aydınlatmaya ilişkin faturaları;

a) Müşteri ve abone bilgileri: Müşterinin adı, soyadı veya unvanı, adresi, müşteri veya

abone numarası, abone grubu,

b) Sayaç bilgileri: Sayaç veya sayaçlara ait marka, tip ve seri numarası, çarpan değeri,

c) Tüketim bilgileri: Tüketime esas ilk ve son endeksler ile okuma tarihleri, tüketilen

elektrik enerjisi miktarı, tüketimin fiyatlandırılmasına esas enerji ve kapasite bilgileri, elektrik

enerjisi birim fiyatları ve tüketim bedeli, değiştirilen sayaç var ise aynı döneme ait tüketim de-

ğerleri, günlük enerji tüketim ortalaması,

ç) Kanuni yükümlülük bilgileri: Vergi, yasal kesinti ve borç,

d) Şirket bilgileri: Şirketin telefon ve faks numaraları ile internet adresi,

bilgilerini içerecek şekilde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler.

(2) Dağıtım şirketi tarafından düzenlenen faturalar ilgisine göre belediyeler ve il özel

idarelerinin onayına sunulur. Faturaların tebliği tarihinden itibaren bir hafta içinde itiraz edil-

meyen faturalar onaylanmış sayılarak onaylı fatura bilgileri dağıtım şirketi tarafından TEDAŞ’a

iletilir.

(3) Dağıtım şirketi, genel aydınlatma kapsamında düzenlediği faturalara ilişkin olarak;

a) İller bazında abone sayısı, aktif tüketim miktarı ve bedeli, yasal kesintiler toplamı,

fatura tutarı ile geçmiş okuma dönemlerinden düzeltilerek eklenecek ya da iptal edilerek dü-

şülecek tutarları gösteren genel aydınlatma faturaları tüketim icmalini (EK-1),

b) Büyükşehir belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri ve diğer belediyeler ile il özel

idaresine muhatap faturalara ait aktif tüketim miktarı, tüketim bedeli, yasal kesintiler toplamı,

toplam tutar ile kesinti oranlarını gösteren fatura icmallerini (EK-2-1),

c) Geçmiş okuma dönemlerinden hata kontrol sonucu düzeltilerek/belgelendirilerek ek-

lenecek genel aydınlatma tutarları icmalini (EK-2-2),
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ç) Geçmiş okuma dönemlerinden hatalı olup iptal edilerek düşülecek tutarları gösteren

genel aydınlatma tutarları icmalini (EK-2-3)

hazırlar.

(4) Şekil şartları EK-1 ve EK-2-1, EK-2-2 ve EK-2-3’te belirtilen fatura tutarları ic-

mallerinin altında, “İşbu icmale ilişkin olarak;

a) Yukarıda beyan edilen bilgiler ile ödeme talebinin tam ve doğru olduğunu,

b) Fatura icmaline konu aydınlatma hizmetinin ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esas-

lara uygun ve tam olarak yerine getirildiğini,

c) Fatura edilen aydınlatma giderlerine ait enerji miktarının ve bedelinin 6446 sayılı

Kanun ve bu Kanunun ikincil mevzuatına uygun ölçüm sistemleri marifetiyle ve ilgili tarifeler

üzerinden hesaplandığını ve yalnızca genel aydınlatma bedellerini kapsadığını,

ç) Yukarıda beyan edilen hususlardan herhangi birinin yerine getirilmemesi sebebiyle

ortaya çıkabilecek her türlü kamu zararının sorumluluğunun şirketimize ait olduğunu,

taahhüt ederiz.” ifadesi yer alır ve tüm sayfaları; icmali düzenleyen, kontrol eden ve

onaylayan kişilerin ve şirketi temsile yetkili oldukları hususu yönetim kurulunca tescil edilmek

üzere ticaret sicil memurluğuna bildirilen, şirkette en üst seviyede yetkiye haiz iki kişinin adını,

soyadını, unvanını, imzasını ve firma kaşesini içerir.

Fatura icmallerinin iletilmesi

MADDE 6 – (1) Dağıtım şirketi; EK-1 ve EK-2-1, EK-2-2 ve EK-2-3’te belirtilen şekil

şartlarına uygun olarak hazırlanmış fatura icmalleri ile tüm faturalara ve abonelere ait verileri

elektronik ortamda içeren kompakt diski, ödeme dönemine ait toplam talebi gösteren ve şekil

şartları EK-3’te belirtilen yazı ekinde, faturaların düzenlendiği ayı takip eden ayın en geç 20’sine

kadar ıslak imzalı iki nüsha halinde gereği için TEDAŞ’a iletir. Söz konusu tarihin resmi tatil

gününe (hafta sonu dahil) rastlaması durumunda bu belgeler resmi tatilin başlangıcından önceki

son iş günü iletilir. Bu tarihten sonra dağıtım şirketlerince TEDAŞ’a iletilen fatura bilgileri,

bir sonraki ödeme döneminde işleme alınır.

(2) Ödeme dönemine ait toplam talebi gösteren yazıda; ödenmesi gereken toplam tutar,

ödeme yapılacak şirkete ait IBAN numarası, şirketin vergi numarası ve bağlı olduğu vergi dai-

resi bilgileri ve şirketi temsile yetkili oldukları hususu yönetim kurulunca tescil edilmek üzere

ticaret sicil memurluğuna bildirilen, şirkette en üst seviyede yetkiye haiz iki kişinin imzaları

ile firma kaşesi yer alır.

(3) TEDAŞ’a iletilecek bilgi ve belgelerin 5 inci madde kapsamında belirtilen bilgileri

içermemesi ve şekil şartlarını karşılamaması durumunda talep sahibi dağıtım şirketine ödeme,

ancak eksik bilgi giderildikten ve şekil şartları yerine getirildikten sonra, takip eden dönemde

yapılır.

(4) Dağıtım şirketi, ödeme dönemine ait talep edeceği tutara ilişkin tahminlerini, talebin

TEDAŞ’a iletilmesinden 10 gün önce yazı ile TEDAŞ’a bildirir. Tahmini tutarı bildirmeyen

şirketin ödeme talebi bir sonraki ödeme döneminde dikkate alınır.
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(5) TEDAŞ, dağıtım şirketleri tarafından kendisine gönderilecek ödeme talebine konu

tüm faturalara ve abonelere ait verilerin elektronik ortamda gönderilmesine yönelik şekil şart-

larını belirlemeye yetkilidir.

Faturaların kontrolü

MADDE 7 – (1) TEDAŞ; Bakanlığa bildirilmek üzere dağıtım şirketleri tarafından

kendisine iletilen fatura bilgilerine ve fatura icmallerine ilişkin olarak gerekli fiyat ve miktar

kontrolünü, dağıtım şirketinin önceki dönem faturalarını, dağıtım şirketlerince gönderilen EK-5

tablo bilgilerini, yapılan inceleme ve denetim sonucu oluşturulan dağıtım şirketine ait sayaç

ve SEYT bilgilerini içeren abone bilgilerini göz önünde bulundurmak suretiyle gerçekleştirir.

(2) Birinci fıkra kapsamında yapılan kontrol sonucunda eksik, hatalı veya usulsüz bil-

dirim tespit edilmesi halinde TEDAŞ; eksik, hatalı veya usulsüz bildirime esas bilgi ve belge-

deki tutarı ödemeye esas tutardan düşer ve durumun açıklığa kavuşturulması için eksik, hatalı

ve usulsüz bildirim tespit edilen belgeleri ilgili dağıtım şirketine gerekçesi ile birlikte bildirir.

(3) Yapılan inceleme ve denetimler sonucunda dağıtım şirketi tarafından gönderilen fa-

turanın hatalı olduğunun ödeme yapıldıktan sonra ortaya çıkması halinde;

a) TEDAŞ; hatalı fatura, düzeltilmiş fatura ve hata gerekçesini içerecek bir yazı ile Ba-

kanlığı bilgilendirir.

b) Dağıtım şirketine fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde, fazla yapılan öde-

me tutarı, ödemenin yapıldığı tarih ile geri alındığı tarih arasında geçen süreye 21/7/1953 tarihli

ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre

belirlenen gecikme zammı oranı dikkate alınarak hesaplanan faiz ile birlikte, ilgili dağıtım şir-

ketinin cari dönem alacaklarından mahsup edilir.

İtiraza konu faturalar

MADDE 8 – (1) Dağıtım şirketi tarafından düzenlenerek ilgisine göre belediyeler ve

il özel idarelerinin onayına sunulan faturalardan itiraz konusu olanlar yazı ile dağıtım şirketine

bildirilir. Dağıtım şirketi; itiraz kapsamında gerekli incelemeyi yaparak, itiraza konu olan fa-

turalardan doğru olanları belgeler ile ispat ederek, hatalı olan faturaları ise iptal ederek doğru

tutarları yansıtacak şekilde yeniden düzenleyip sonucu 15 gün içerisinde ilgili belediye veya il

özel idaresine yazı ile bildirir. Onaylanmış faturaya ait bilgileri de ödeme talebi için TEDAŞ’a

gönderir.

(2) TEDAŞ tarafından yapılan kontroller sonucunda eksik, hatalı veya usulsüz olduğu

tespit edilerek dağıtım şirketine bildirilen faturalara ilişkin itiraz kapsamında dağıtım şirketi

gerekli incelemeyi yaparak sonucu 15 gün içerisinde TEDAŞ’a yazı ile bildirir. İtiraza konu

olan faturaların doğruluğu belgeleri ile birlikte ilgili dağıtım şirketi tarafından ispat edilir. Hatalı

olan faturalar ise iptal edilerek doğru tutarları yansıtacak şekilde yeniden düzenlenir ve bir

sonraki ödeme döneminde oluşturulacak fatura icmaline eklenir.

(3) TEDAŞ, bu işlemler sonucunda cari dönem hata icmal yazısı ile konuya ilişkin mu-

tabakatını ilgili dağıtım şirketine bildirir. İtiraza konu faturalar, itiraz konusu hususların dü-

zeltilmesini takip eden ödeme döneminde dikkate alınır.
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Toplulaştırılan faturaların bildirimi
MADDE 9 – (1) TEDAŞ, dağıtım şirketleri tarafından kendisine iletilen bilgileri; tüm

dağıtım şirketlerine ait cari dönem tüketim miktarı, cari dönem fatura tutarı, cari dönem hata
tutarı, geçmiş dönem hataları nedeniyle düşülecek veya ilave edilecek tutarlar ile ödenecek tu-
tarları göstermek üzere tüm dağıtım şirketlerini içerecek şekilde toplulaştırarak şekil şartları
EK 4-1’de belirtilen tabloyu, belediyeler ile il özel idareleri için ödeme dağılım icmalini gös-
teren ve şekil şartları EK 4-2’de belirtilen tabloyu oluşturur ve dağıtım şirketlerince kendisine
ıslak imzalı iki nüsha olarak iletilen belgelerin bir nüshasını o döneme ait talep yazısının ekinde
en geç ilgili ayın son gününe kadar Bakanlığa gönderir. Söz konusu tarihin tatil gününe (hafta
sonu dahil) gelmesi durumunda, bildirim, resmi tatilin başlangıcından önceki son iş günü ya-
pılır.

(2) TEDAŞ tarafından hazırlanacak toplulaştırma tablosunda; tabloyu düzenleyen, kont-
rol eden ve onaylayan kişilerin adı, soyadı, unvanı ile imzası ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü
mührü yer alır.

Ödemenin yapılması
MADDE 10 – (1) Bakanlık; TEDAŞ tarafından kendisine iletilen bedelleri esas alarak,

yaptığı inceleme ve kontroller sonrası genel aydınlatma kapsamında dağıtım şirketlerine;
a) Bakanlık bütçesinden ödenecek tutarları 3 iş günü içinde TEDAŞ aracı hesabına ak-

tarır.
b) Büyükşehir belediyeleri tarafından ödenmesi gereken tutarları her bir büyükşehir be-

lediyesi için ayrı ayrı her ayın 15’ine kadar Maliye Bakanlığına bildirir. Maliye Bakanlığı; bü-
yükşehir belediyelerine ilişkin tutarları ilgili belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından
kesinti yaparak, bildirildiği ayın sonuna kadar Bakanlığa hizmet veren Merkez Saymanlığına
yatırır. Saymanlık, genel aydınlatma giderleri kapsamında büyükşehir belediyelerinden yapılan
kesintiler toplamını 3 iş günü içinde TEDAŞ aracı hesabına aktarır.

c) Büyükşehir ilçe belediyeleri, diğer belediyeler ve il özel idareleri tarafından ödenmesi
gereken tutarları yasal paylarından kesilmek üzere Bankanın kullandığı kod sıralı listeler ha-
linde elektronik ortamda ödenmek üzere İlbank’a bildirir.

ç) İlbank, ilgili belediyeler ve il özel idarelerine ait kesintilerin toplam tutarını, Bakan-
lığa hizmet veren Merkez Saymanlığına kesintinin yapıldığı ay içerisinde yatırır. Saymanlık
ise, bu tutarı 3 iş günü içinde TEDAŞ aracı hesabına aktarır.

(2) TEDAŞ kendisine iletilen tutarları 3 iş günü içinde dağıtım şirketlerinin hesaplarına
aktarır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İnceleme ve Denetim

İnceleme ve denetimin kapsamı
MADDE 11 – (1) İnceleme ve denetim heyeti, Bakanlıkça onaylanan inceleme ve de-

netim programı çerçevesinde, dağıtım şirketleri tarafından gönderilen faturalardaki tüketim
miktarı ve bedellerinin gerçek durumu gösterip göstermediğine, aydınlatma tesisatının Yönet-
melik hükümlerine uygun olup olmadığına ve aydınlatılan bölgenin 6446 sayılı Kanunda be-
lirtilen genel aydınlatma bölgelerine dahil olup olmadığına ilişkin inceleme ve denetimler yapar.
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(2) İnceleme ve denetim heyeti, birinci fıkra kapsamında inceleme ve denetimi yapılan

şirketlere ilişkin her bir dağıtım bölgesindeki OSOS kapsamında olmayan sayaçların en az % 20’sini

kapsayacak şekilde örnekleme usulüyle seçtiği sayaçların kaydettiği tüketim miktarlarını öl-

çerek kayıt altına alır. İnceleme ve denetim heyeti, sayaçları seçerken aylık tüketimi, o dağıtım

bölgesindeki diğer genel aydınlatma tüketimlerine göre yüksek olan ya da şüpheli durum arz

ettiği değerlendirilen sayaçlar ile kalibrasyon süresi dolmak üzere olan sayaçlara öncelik verir.

İnceleme ve denetime hazırlık

MADDE 12 – (1) Bakanlık, inceleme ve denetime başlama tarihini 15 gün önceden

yazı ile denetlenecek şirkete bildirir; inceleme ve denetim heyetine görevlendirme belgesi dü-

zenler.

(2) TEDAŞ, denetlenecek dağıtım şirketinden, 6446 sayılı Kanunun geçici 6 ncı mad-

desi kapsamındaki genel aydınlatma sayaçlarının listesini talep eder.

(3) Denetlenecek dağıtım şirketi, inceleme ve denetim heyetine; denetim yapılacak böl-

ge hakkında bilgi sahibi yeterli sayıda personeli, gerekli araç, gereç ve elverişli çalışma ortamını

temin etmekle ve denetim bölgesinde yer alan tüm genel aydınlatma tesislerindeki varsa arızalı

tesisatı çalışır hale getirmekle yükümlüdür.

İnceleme ve denetimin yürütülmesi

MADDE 13 – (1) İnceleme ve denetim heyetince, dağıtım şirketinin yetkili personeli

ile birlikte, belirlenen sayaçlara denetim amacıyla gidilir. Sayacın sahada bulunamaması du-

rumunda bir tutanak düzenlenerek inceleme ve denetim heyeti ile dağıtım şirketi yetkilileri ta-

rafından imzalanır.

(2) Denetim amacıyla gidilen sayaçların abone numarası, sayaç numaraları, sayaç mar-

kaları, demant, endeks ve çarpan değerleri inceleme ve denetim heyeti ve dağıtım şirketi yet-

kililerinin imzaları ile tutanak altına alınır.

(3) Sayacın bağlı olduğu tesise elektrik verilir ve inceleme ve denetim heyetince genel

aydınlatma dışında başka bir amaçla tüketim yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek sonuç, ince-

leme ve denetim heyeti ile dağıtım şirketi yetkililerinin imzaları ile tutanak altına alınır.

(4) Tutanağa, sayacın bulunduğu yerin Küresel Konumlama Sistemi (GPS) koordinat-

ları da işlenir.

(5) Düzenlenen tutanakların ekleriyle birlikte bir sureti dağıtım şirketine teslim edilir.

Ölçüme ilişkin teknik esaslar

MADDE 14 – (1) Bağlantısı doğru yapılmış ve çalışır durumdaki sayacın bağlı olduğu

tesis faal haldeyken (devreye alındıktan 15 dakika sonra) sayacın 10 dakikadan az olmamak

üzere kaydettiği tüketim miktarı inceleme ve denetim heyetince tespit edilerek, inceleme ve

denetim heyeti ve dağıtım şirketi yetkililerinin imzaları ile tutanak altına alınır. X5 tipi mekanik

sayaçlar için 10 dakikalık süre en az 3 saat olarak uygulanır. Mevcut sayacın arızalı olduğundan

şüphe duyulması halinde dağıtım şirketi söz konusu sayacı yenisi ile değiştirir ve sayaç değişim

tutanağı inceleme ve denetim heyetine teslim edilir.

Sayfa : 106                             RESMÎ GAZETE                               2 Ağustos 2013 – Sayı : 28726

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 51



(2) Belirli süre ölçülüp tutanak altına alınan tüketim miktarları baz alınarak ilgili sayaç

için 1 saatlik en yüksek tüketim değeri (SEYT) bulunur. Fatura dönemindeki genel aydınlat-

manın toplam devrede bulunma saati (TDS), 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uyarınca EPDK tarafından onaylanan “Ay-

dınlatma Profilleri”nde belirtilen günlük çalışma saatleri kullanılarak hesaplanır. Yaya ve araç-

ların geçişi için 24 saat kullanılan alt geçitlerde TDS günlük 24 saat olarak alınır. Bulunan TDS

ile %4 tolerans ilave edilen SEYT değerleri kullanılarak ilgili abonelere ilişkin fatura dönem-

lerindeki “toplam mümkün olabilecek en yüksek tüketim miktarları (EYT)” hesaplanır.

(3) İlgili abonelere ait hesaplanan EYT, inceleme ve denetime konu yıla ait talep edilen

toplam tüketim miktarı ile karşılaştırılır. Talep edilen toplam tüketim miktarlarının EYT’den

yüksek olması durumunda, EYT’yi aşan kısmı “Bakanlıkça geri tahsil edilecek bedeller” lis-

tesine eklenir. EYT’den düşük olması durumunda ise fatura değeri esas alınır.

Taslak rapor

MADDE 15 – (1) Denetlenen dağıtım şirketinden alınan genel aydınlatmaya ilişkin

abone listesi ile denetime konu dönem boyunca dağıtım şirketinin TEDAŞ’a gönderdiği fatura

icmalleri ve kompakt disklerde yer alan fatura bilgileri karşılaştırılır. Abone listesi ile eşleş-

meyen faturalara ilişkin sayaçlar “Tarifesi değişmiş-Abone sistemde yok” olarak inceleme ve

denetim heyeti tarafından hazırlanan taslak raporda belirtilir.

(2) 13 üncü ve 14 üncü madde kapsamında hazırlanan tutanaklar, “Bakanlıkça geri

tahsil edilecek bedeller” listesi ve “Tarifesi değişmiş-Abone sistemde yok” olarak yapılan tes-

pitler baz alınarak inceleme ve denetim heyeti tarafından bir “Taslak Rapor” hazırlanır, Ba-

kanlığa ve denetlenen dağıtım şirketine iletilir.

(3) Denetlenen dağıtım şirketi, taslak raporda yer alan tespitleri dikkate alarak gerekli

düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür. Denetlenen dağıtım şirketince bu yükümlülüklerin yerine

getirilmemesi durumunda, yükümlülüğün yerine getirilmediği sayaçlara ilişkin TEDAŞ ve Ba-

kanlığa iletilmiş fatura bedelleri “Bakanlıkça geri tahsil edilecek bedeller” listesine eklenir.

(4) Denetlenen dağıtım şirketi, taslak raporda yer alan tespitlere ilişkin itirazlarını ve

birinci, ikinci ve üçüncü fıkra kapsamında gerekli düzeltmeleri yaptığına dair beyanlarını taslak

raporun kendisine ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde TEDAŞ’a bildirir. İtiraz ve dü-

zeltmelerin 30 gün içerisinde TEDAŞ’a iletilmemesi durumunda inceleme ve denetim raporu-

nun hazırlanmasında taslak rapordaki tespitler esas alınır. Denetlenen dağıtım şirketince 30

günlük itiraz süresinden sonra yapılacak itiraz ve düzeltmeler dikkate alınmaz.

İnceleme ve denetim raporu

MADDE 16 – (1) İnceleme ve denetim heyeti, denetlenen dağıtım şirketi personeli ile

birlikte, şirketin taslak raporda yer alan tespitlere ilişkin itiraz ve düzeltmelerini kontrol etmek

için itiraza ve düzeltmeye konu olan sayaçlara giderek itiraz veya düzeltmenin türüne göre ön-

görülen kısmi denetimleri tekrar yapar ve sonuçlar, inceleme ve denetim heyeti ve dağıtım şir-

keti yetkililerinin imzaları ile tutanak altına alınır. Tutanak ve eklerinin bir sureti dağıtım şir-

ketine verilir.
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(2) İnceleme ve denetim heyeti, taslak raporda yer alan ve itiraz ve düzeltmeye konu

olmamış tespitler ile birinci fıkra kapsamında hazırlanan tutanakları esas alarak inceleme ve

denetim raporunu hazırlar ve Bakanlığa iletir.

(3) İnceleme ve denetim raporu hazırlanırken;

a) İlk incelemede sahada bulunamayan, ancak dağıtım şirketinin itirazı üzerine yapılan

ikinci incelemede sahada bulunduğu anlaşılan sayaçlara ilişkin tespitlere inceleme ve denetim

raporunda yer verilmez.

b) İlk inceleme ve itiraz üzerine yapılan ikinci inceleme kapsamında yapılan denetim-

lerde sahada bulunamayan sayaçlara ilişkin denetim dönemi boyunca TEDAŞ’a iletilmiş fatura

bedelleri “Bakanlıkça geri tahsil edilecek bedeller” listesine eklenir.

c) Genel aydınlatma bölgelerine kısmen aykırı olan tesislerin taslak raporda yer alan

EYT’leri ile 14 üncü maddenin üçüncü fıkrası kapsamında dağıtım şirketince yapılan ayrım-

laştırma sonrası hesaplanan EYT’leri karşılaştırılarak aradaki fark denetim dönemi boyunca

TEDAŞ’a iletilmiş fatura bedellerine uygulanır ve bulunan tutar “Bakanlıkça geri tahsil edile-

cek bedeller” listesine eklenir.

ç) Genel aydınlatma bölgelerine kısmen aykırı olduğu tespit edilen abonelere ilişkin

olarak, şirketlerin gerekli düzeltmeleri yapmalarını müteakip yapılacak ikinci denetim sonucu

hesaplanan EYT ve SEYT değerlerinin birinci denetimde bulunan değerlerden yüksek çıkması

durumunda, ilk denetimde bulunan değerler esas alınır. Ancak, birinci ve ikinci denetim ara-

sında tesise, hat bazında bir ilave veya eksilme varsa ödemelerde ikinci denetim değeri, denet-

lemeden önceki dönemlerde ise birinci denetim değeri esas alınır. Diğer yandan, bakım veya

benzeri bir durum nedeniyle denetimlerin herhangi birinde aboneye ilişkin ölçülen değerlerin

(0) olması halinde, ölçülen diğer değer esas alınır.

d) 14 üncü madde kapsamında hesaplanan EYT’ler, birinci fıkra kapsamında hazırlanan

tutanaklar esas alınarak revize edilir ve yeniden hesaplanan tutar, “Bakanlıkça geri tahsil edi-

lecek bedeller” listesine eklenir.

e) Tamamı yönetmeliğe aykırı olan abonelere ait tutarlar “Bakanlıkça geri tahsil edile-

cek bedeller” listesine eklenir.

f) Denetlenen dağıtım şirketinin, gönderdiği genel aydınlatmaya ilişkin abone listesi

ile denetime konu dönem boyunca TEDAŞ’a gönderdiği fatura icmalleri ve kompakt disklerde

yer alan fatura bilgileri karşılaştırılması sonucu eşleşmeyen aboneliklerle ilgili “Aboneliği İptal

Ettim” beyanına karşılık, iptal ettiğini belgelendiremediği aboneliklere karşılık gelen tutarlar

“Bakanlıkça geri tahsil edilecek bedeller” listesine eklenir.

g) Denetlenen dağıtım şirketinin, eşleşmeyen aboneliklerle ilgili “Aboneliği İptal Ettim”

beyanına karşılık belgelediği iptal tutanağında yer alan dönemden (tarihten) sonra gönderdiği

tahakkuk tutarları “Bakanlıkça geri tahsil edilecek bedeller” listesine eklenir.

İnceleme ve denetim raporunun teslim edilmesi

MADDE 17 – (1) İnceleme ve denetim heyeti, inceleme ve denetimin tamamlanma ta-

rihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde inceleme ve denetim raporunu Bakanlığa sunar.
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(2) Bakanlık, gerek gördüğü hususlara ilişkin ilave inceleme ve denetim talep edebilir

veya denetim raporuna ilişkin ilave çalışma isteyebilir.

(3) Kesinleşmiş inceleme ve denetim raporu 4 nüsha olarak hazırlanır; bir nüshası Ba-

kanlıkta muhafaza edilir, yazı ekinde Bakanlık tarafından bir nüshası dağıtım şirketine ve iki

nüshası da en geç 5 iş günü içerisinde EPDK’ya gönderilir.

(4) Bakanlık tarafından EPDK’ya gönderilen inceleme ve denetim raporu makul bir

süre içerisinde EPDK tarafından ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilerek sonuçlandırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Dağıtım şirketlerinin sorumluluğu

MADDE 18 – (1) Dağıtım şirketleri tüm genel aydınlatma abonelerinin işletme kodu,

abone numarası, abone adı, abone adresi, sayaç numarası, hesaplanmış SEYT değerlerini ve

sayaca ilişkin ölçü devresinin çarpan bilgisini ve aboneye ilişkin ilgili belediye veya il özel

idaresi ile bağlantı anlaşması yapılıp yapılmadığını şekil şartları EK-5’te belirtilen tabloya iş-

leyerek ıslak imzalı olarak ve şirket kaşesini içerecek şekilde iki nüsha halinde, bu bilgileri

içeren bir kompakt disk ile TEDAŞ’a iletirler.

(2) Genel aydınlatma kapsamındaki halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait

park, bahçe, tarihî ve ören yerleri ile yürüyüş yolu gibi yerlerdeki mevcut aydınlatma tesisleri

ve yeni yapılacak tesislerde, aydınlatma düzeyleri en geç saat 02:00’den sonra yüzde elli ora-

nında düşürülür.

(3) Dağıtım şirketleri her yıl Şubat ayı sonuna kadar, genel aydınlatma ödemelerine ko-

nu olacak sayaçların ve teçhizatın ilgili mevzuat ve usullere uygun olarak tesis edildiğini taah-

hüt ettikleri bir belgeyi TEDAŞ’a iletirler.

(4) Dağıtım şirketleri, genel aydınlatma tüketim miktarlarının düşürülmesine, tasarruf

önlemlerinin alınmasına ve genel aydınlatma sayaçlarına ilişkin uzaktan okuma sistemine ge-

çilmesine yönelik çalışma yaparlar ve bu çalışmaları her yılın Aralık ayı sonuna kadar bir rapor

halinde Bakanlığa ve EPDK’ya iletirler.

(5) Dağıtım şirketlerince sayaç değişimi yapılan genel aydınlatma abonelerine ait eski

sayaçlara ilişkin sayaç değişim belgesi, sayaç arıza raporu, varsa optik okuma bilgileri; Bakanlık,

EPDK veya TEDAŞ tarafından talep edildiği takdirde ibraz edilmek amacıyla ilgili dağıtım

şirketince değişim tarihinden itibaren en az 5 yıl boyunca muhafaza edilir. Eski sayacın kendisi

ise, TEDAŞ temsilcisi tarafından görülerek sayaç değişim belgesi imzalanana kadar muhafaza

edilir.

(6) Dağıtım şirketleri, 6446 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca tüketim be-

delleri Bakanlıkça ödenen genel aydınlatma abonelerine ilişkin, sorumluluğu kapsamındaki

genel aydınlatma tesislerine ait onaylı projeleri talep edilmesi halinde TEDAŞ’a ve Bakanlığa

iletmekle yükümlüdür.
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(7) Dağıtım şirketleri; kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerlerinin aydınlatılması

ile trafik sinyalizasyonu hariç, genel aydınlatmaya yönelik yeni tesis ve teçhizata ilişkin pro-

jeleri onaylatıp kabulünü yaptırmadığı takdirde, bu durumdaki tesis ve teçhizata ilişkin ödeme

talebinde bulunamazlar. Söz konusu işlemler tamamlanmadıkça Bakanlığın bu tesis ve teçhizata

ait tüketimlere ilişkin herhangi bir ödeme yapma yükümlülüğü yoktur.

(8) Genel aydınlatma kapsamına yeni ilave olacak tesisler, kabulden sonra 15 gün içinde

kayıtlara alınarak envanter güncellemesi yapılır.

(9) İnceleme ve denetimi yapılan dağıtım şirketleri, genel aydınlatma tesis ve teçhizatına

ilişkin işletme kodu, ölçüm cihazlarında bir değişim olması halinde değişen ölçüm cihazına

ilişkin abone numarası, mühür tutanakları, seri numarası, endeks başlangıç değerleri ve akım

ve/veya gerilim trafolarının markası bilgilerini TEDAŞ’a bildirirler. Ölçüm cihazı değişimi

bildiriminin yapılmadığının tespit edilmesi durumunda, ilgili olduğu tesis ve teçhizatın tüke-

timlerine ilişkin ölçüm cihazının değişim tarihinden itibaren Bakanlığın bu tesis ve teçhizata

ait tüketimlere ilişkin herhangi bir ödeme yapma yükümlülüğü yoktur.

(10) Dağıtım şirketleri, belediyeler ve il özel idareleri bazında yapılan genel aydınlatma

tüketim miktarlarını ve ödenen tutarları ödeme dönemlerine göre internet sitelerinde yayımlar.

(11) TEDAŞ, dağıtım şirketlerinden bu madde kapsamında gerekli bilgi ve belgeleri

talep etmeye yetkilidir.

TEDAŞ’ın sorumluluğu

MADDE 19 – (1) TEDAŞ, dağıtım şirketleri tarafından kendisine ulaştırılan fatura bil-

gilerini toplulaştırarak oluşturduğu EK-4-1 ve EK-4-2 tablolarını ödeme dönemlerine göre cari

yıl sonuna kadar internet sitesinde yayımlar.

(2) Bu Tebliğ kapsamında belirlenen işlemlerin sorunsuz, eksiksiz ve belirlenen süre-

lerde yürütülmesi ile ilgili olarak TEDAŞ, Bakanlığa karşı sorumludur.

(3) İnceleme ve denetimlerde, 13/4/2013 tarihli ve 28617 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerinin İncelenmesi ve Denetlenmesine Dair

Yönetmelik ile tebliğde belirtilen usul ve esaslara da uyulur.

Anlaşmazlıkların giderilmesi

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ kapsamında uygulamaya ilişkin olarak ortaya çıkacak an-

laşmazlıklarda Bakanlığın görüşü esas alınır.

Fatura kontrol ve toplulaştırma

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) TEDAŞ, genel aydınlatma tüketim giderlerine ilişkin olarak

dağıtım şirketleri tarafından gönderilen fatura bilgilerinin kontrolü, toplulaştırılarak tablolar

oluşturulması ve Bakanlığa bildirilmesi için gerekli altyapıyı en geç 15/9/2013 tarihine kadar

tamamlar.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ 1/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
HAYVANSAL KÖKENLİ YEMLERDE MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER

TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/47)'NİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/38)

MADDE 1 – 21/8/2008 tarihli ve 26974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal
Kökenli Yemlerde Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği (Tebliğ No: 2008/47) yürürlükten kaldırıl-
mıştır. 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

EV HAYVANLARI YEMLERİNİN İTHALAT, İHRACAT, ÜRETİM VE SATIŞIYLA
İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 1996/8)'İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/39)

MADDE 1 – 17/10/1996 tarihli ve 22790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Hay-
vanları Yemlerinin İthalat, İhracat, Üretim ve Satışıyla İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 1996/8) yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

YEM YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ UYGULAMA TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 1997/12)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/40)

MADDE 1 – 25/12/1997 tarihli ve 23211 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yem Yö-
netmeliği ile İlgili Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 1997/12) yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
KARMA YEM BEYAN VE TESCİL İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 1991/14)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/41)

MADDE 1 – 20/9/1991 tarihli ve 20997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karma
Yem Beyan ve Tescil İşlemleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 1991/14) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KARMA YEMLERE KATILMASI VE HAYVANLARA YEDİRİLMESİ YASAK OLAN
MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2005/24)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/42)

MADDE 1 – 16/6/2005 tarihli ve 25847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karma
Yemlere Katılması ve Hayvanlara Yedirilmesi Yasak Olan Maddeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ
No: 2005/24) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:
AKTİF MADDE İÇERMEYEN BİYOSİDAL ÜRÜNLER TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, halk sağlığı alanında biyosidal amaçlı kullanılan

ancak 31/12/2009 tarihli ve 27449 4 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biyo-
sidal Ürünler Yönetmeliği kapsamına girmeyen ürünlerin halk sağlığına ve çevreye zarar ver-
mesinin engellenmesini, topluma güvenli ve kaliteli şekilde ulaşmasını teminen piyasaya arz
edilmeden önce Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna yapılacak bildirimin usul ve esaslarını, ürüne
ait teknik dosyada bulunacak bilgi ve belgeleri ve bu ürünlerin piyasa gözetim ve denetim esas-
larını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1)  Bu Tebliğ; halk sağlığı alanında biyosidal amaçlı kullanılan ancak

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamına girmeyen bütün madde, müstahzar, eşyayı; bunların
imalatçı ve ithalatçılarını kapsar.

(2) Bu Tebliğ; aşağıdaki mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla uygulanır.
a) 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Teh-

likeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına
İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik,

b) 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli
Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında
Yönetmelik,

c) 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli
Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması
Hakkında Yönetmelik,

ç) 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimya-
salların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik,

d) 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kontrole Tabi Kim-
yasal Maddeler Hakkında Yönetmelik,

e) 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin
Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik,

f) 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Maddelerle
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik,

g) 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kanserojen ve Mu-
tajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Ka-

nunu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uy-
gulanmasına Dair Kanun ile 2/11/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuru-
luşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Aktif madde: Zararlı organizmalar üzerinde ya da onlara karşı etki gösteren virüsler

ve funguslar da dahil olmak üzere bir madde veya mikroorganizmayı,
b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c) Biyosidal ürün: Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır hâlde satışa

sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici
etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, uzaklaştıran, zararsız kılan, yok eden aktif maddeleri
ve müstahzarları,
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ç) Çözücü: Başka maddeleri çözelti oluşturarak çözen sıvıları,
d) Kimyasal kuramlar servisi (CAS) numarası: kimyasal kuramlar servisi tarafından

verilen numarayı,
e) Formül: Ürünü oluşturan kimyasal maddelerin ağırlıkça veya hacimce yüzde mikta-

rının belirtilmesini,
f) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,
g) Müdürlük: Halk Sağlığı Müdürlüğünü,
ğ) Teknik dosya: Üretici bilgileri ile ürüne ait bilgi ve belgeleri,
h) Üretici: Halk sağlığı alanında biyosidal amaçlı kullanılan ancak Biyosidal Ürünler

Yönetmeliği kapsamına girmeyen ürünleri imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticari mar-
kasını veya ayırt edici işaretini koymak sureti ile kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya
tüzel kişiyi, üreticinin Türkiye dışında olması halinde üretici tarafından yetkilendirilen temsil-
ciyi ve/veya ithalatçıyı, ayrıca ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güven-
liğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

ı) Ürün: Halk sağlığı alanında biyosidal amaçlı kullanılan ve içerisinde aktif madde bu-
lunmayan fiziksel, mekanik, elektronik, elektrikli ve ultrasonik gibi ürünleri,

i) Yetkili laboratuvarlar: Ürün analizlerinin yapılacağı, Kurumca yetkilendirilmiş labo-
ratuarları,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Ürünlerin içeriği
MADDE 5 – (1) Ürünlerin içeriğinde; Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve

Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönet-
melik ile yasaklanmış olan madde ve madde grupları bulunamaz.

Bildirim
MADDE 6 – (1) Ürünleri üreten, ithalatını yapan veya ilk kez üretimini/ithalatını ger-

çekleştiren gerçek ve tüzel kişiler Kuruma bildirimde bulunmak zorundadır.
Bildirim usulü
MADDE 7 – (1) Üreticiler veya ithalatçılar Ek-1’de yer alan bildirim formu ile her

ürün çeşidine ait etiket örneklerini, ürün piyasaya arz edilmeden önce elektronik ortamda ha-
zırlayarak Kuruma bildirmek zorundadır.

(2) Kurum tarafından kayıt belgesinin düzenlenmesi ile bildirim yapılmış olur. Bildirim
formunun bir örneği üretici tarafından muhafaza edilir. Bildirimde bulunan üreticilere, Kurum
tarafından kayıt numarası verilir.

Değişiklik
MADDE 8 – (1) Üreticiler veya ithalatçılar, bildirimde veya etiket bilgilerinde yer alan

hususlardan bir veya birkaçının değişmesi halinde, bu değişiklikleri içeren ürünleri piyasaya
sürmeden önce Ek-2’de yer alan formu doldurarak Kuruma bildirmek zorundadır.

Etiketleme
MADDE 9 – (1) Etiketlerde;
a) Üretici adı ve adresi,
b) Üretim yeri adı ve adresi,
c) Ürünün ticari adı,
ç) Amaçlanan kullanım alanları,
d) Ürünün formülünü oluşturan maddeler, (kimyasal isimleri ve CAS numarası ile) ve

Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belirlenecek tehlike sembolleri, tehlike ibareleri ve
güvenlik uyarıları,

e) Kullanım talimatı,
f) Net miktarı,
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g) İmal tarihi, son kullanma tarihi, seri ve parti numarası,
bulunması zorunludur.
(2) Etiketlerde, ürünlerin satış için sergilenmesinde ve reklamlarında kullanılan metin,

isimler, resim, figüratif desenler veya diğer şekillerin, ürünlerin sahip olmadıkları nitelikleri
simgelememesi veya bu yönde imada bulunmaması gerekir. Uyarı olarak;

a) “Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz”,
b) “Çocuklardan uzak tutunuz”,
c) “Gıda maddelerinden uzak tutunuz”,
ç) “Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz”,
d) “Alerjiye sebebiyet verebilir”,
ifadelerinin yer alması zorunludur. Bununla birlikte, ürünün niteliğine göre bu ifadelerin

etiket üzerinde yer alıp almamasına Kurum karar verir.
Mesul müdür
MADDE 10 – (1) Üretim yerlerinde mesul müdür olarak kimyager, biyolog, eczacı ve

veteriner ile kimya, ziraat, çevre veya makine mühendisi unvanına sahip kişiler görevlendirilir.
Mesul müdürün görevden ayrılması durumunda yedi gün içinde yeni bir mesul müdür görev-
lendirilir.

(2) Mesul müdür görevlendirilmesi, üreticinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Ambalajlama
MADDE 11 – (1) Ambalajlar, 1/7/2006 tarihli ve 26215 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Hazır Ambalajlı Belirli Ürünler İçin Müsaade Edilen Nominal Kapasite ve Dolum
Miktarı Serilerine Dair Yönetmelik, 24/6/2007 tarihli ve 26562 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların
ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yö-
netmelik hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olmak zorundadır.

Teknik dosya nitelikleri
MADDE 12 – (1) Üreticiler müdürlük ve Kurum tarafından incelenebilmesini teminen

üretim yerinde, ithalatçılar ise merkez bürolarında Ek-3’te yer alan bilgileri içeren teknik dos-
yayı bulundurmak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim
MADDE 13 – (1) Ürünlerin denetimi 25/6/2007 tarihli ve 26563 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılır. Piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında
veya şikâyet üzerine alınan numunelerin analizleri yetkili laboratuvarda yaptırılır.

Yasaklar
MADDE 14 – (1) Kuruma bildirimde bulunulmadan üretim ve ithalat yapılamaz. Bu

ürünler piyasaya arz edilemez.
(2) Bu Tebliğde belirtilen hükümlere aykırı olarak yapılan üretim ve satış ile basın, ya-

yın, broşür dağıtma gibi yollarla tüketicileri yanıltıcı reklamların veya herhangi bir şekilde as-
lına uygun olmayan tanıtımların yapılması yasaktır.

İdari yaptırımlar
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğde belirtilen hükümlere aykırı davranan veya faaliyet gös-

terenler hakkında, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulan-
masına Dair Kanun ile ilgili diğer kanun hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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2013 TEMMUZ GÜNSÜZLERİ                   KILIÇ 
1100-1 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

2 Ağustos 2013 

CUMA 
Sayı : 28726 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

 

—— • —— 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2. EL HURDA VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇ SATILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesi Türk Kızılayı Cad. No:1 Etimesgut/ANKARA ve 

Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetimi Merkezi Darıyeri Yörükler Köyü TEM Otoyol Gişeler Yanı 

Kaynaşlı/ DÜZCE adresinde bulunan 2. El, hurda ve ekonomik ömrünü tamamlamış araçların 

açık artırma ile satışı yapılacaktır. 

2 - İhale 18 AĞUSTOS 2013 Tarihinde Saat 09.30 ile 18.00 arasında Türk Kızılayı Cad. 

No:1 Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Etimesgut Yerleşkesi Yemekhanesinde 

yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 1.000,00 TL’ye (1.000,00 dahil) kadar olan araçlar için 250,00 TL, 

1.000,01 TL - 5.000,00 TL (5.000,00 dahil) arasında olan araçlar için 750,00 TL, 5.000,01 TL -

20.000,00 TL (20.000,00 dahil) arasında olan araçlar için 1.500,00 TL ve 20.000,01 TL üzerinde 

olan araçlar için 5.000,00 TL teminat bedeli yatırılacaktır. 

4 - İhaleye ait şartnameler “Darıyeri Yörükler Köyü TEM Otoyol Gişeler Yanı Kaynaşlı/ 

DÜZCE” adresindeki Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetimi Merkezimizden, “ Ataç 1 Sok. No:32 

Yenişehir/Ankara” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, ‘‘Balabanağa Mah. Büyük Reşitpaşa 

Cad.No:18 Fatih/İSTANBUL ’’adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden ve Türk Kızılayı Cad. 

No:1 Etimesgut /ANKARA adresindeki Lojistik Direktörlüğü Etimesgut Destek Hizmetleri 

Müdür Yardımcı’ lığından temin edilebilir. 

5 - İdari Şartname ve araç listesi internet web sitemiz olan 

www.kizilay.org.tr./ihale ilanları adresinde görülebilir. 

6 - Kurumumuz Kamu ihale kanunlarına tabi değildir. 6717/1-1 

—— • —— 

40.000 KG SOĞUK TUTKAL SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Afyonkarahisar Mineralli Su İşletmeleri’nde kullanılmak üzere 40.000 

KG Soğuk Tutkal 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 şartnameler" İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No:1 Etimesgut / ANKARA 

"adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/Ankara 

adresindeki Genel Merkezimizden “ Laleli Balabanağa Mah. Büyükreşitpaşa Cad. No:18 

Fatih/İSTANBUL“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden ve “İhsaniye Gazlıgöl” adresindeki 

Afyonkarahisar Kızılay Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin 

edilebilir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 19 Ağustos 2013 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı 

Koordinatörlüğümüz Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı aynı gün saat 14.30’ da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı 

Salonunda açılacaktır.  

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 6735/1-1 
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ŞİRKETİMİZ İHTİYACI GENERATÖR ROTORU SATIN ALINACAKTIR 

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Generatör Rotoru Alımı İşi 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--612 84 49-613 26 27 

c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Teknik Şartnamedeki Özelliklerine Göre Generatör 

Rotoru Alımı İşi, 1 adet Generatör Rotoru Temini. 

b) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

c) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 420 takvim 

günüdür. 

d) Dos. No : YAT SEAS 13/90         2013/102854 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 03.09.2013 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 ¨ 150,00 Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı hariç ¨ 150,00 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 ya da kargonun ulaşmamasından veya geç 

ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz. 

5 - Teklifler 03.09.2013 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 veya döviz cinsinden vereceklerdir. 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 takvim günü 

olmalıdır. 

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez. 

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez. 

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 

9 - En az 150 MW gücünde Turbo-generatör üretici firmaları veya üretici firmaların 

garantisini alan firma temsilcileri ihaleye teklif verebilecektir. 

9.1. Yerli katılımcı firmalar mutlaka üretici garantisini ihale teklifi ile vereceklerdir. 

10 - 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. 6713/1-1 
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JEOTERMAL KUYULAR İHALE EDİLECEKTİR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüz adına intibaklı Jeotermal Kuyuların ihale edilmesi kapalı zarf 

içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. 

Komisyonun gerek görmesi halinde ihale açık artırma ile tamamlanabilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139  

  06800 Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312.201 18 05 /287 91 77 – 0 312 287 34 49 

c) Elektronik posta adresi : mta@mta.gov.tr 

2 - İhale konusu Jeotermal Kuyuların Bilgileri : 

 

Sıra 

No 

İhale Dosya 

No 

Son Teklif 

Verme Tarih 

Ve Saati 

İli 

İhale 

Edilecek 

Kuyuların 

Adları 

Jeotermal Kuyular 

için Belirlenen 

Geçici Teminat 

Tutarı  

(ABD Doları) 

1 2013/KUYU-003 
11/09/2013 

11:00 
Çanakkale 

Tuzla T-1, 

T-3 ve T-4 
125.000 $ 

 

3 - İhalenin yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu. 

4 - İhaleye Katılacaklarda Aranacak Nitelik ve Şartlar : Medeni hakları kullanmaya ehil 

T.C. vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet 

yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe haiz 

şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları 

ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri ihaleye katılabilir. 

5 - İhale dokümanı MTA Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesi Ruhsat Hakları 

Koordinatörlüğü adresinde görülebilir, ihale dosyası 200 TL’sı karşılığı aynı adresten temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel 

Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Son teklif verme tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme 

Şube Müdürlüğü’ne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7 - İstekliler ihale edilecek kuyular için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak 

üzere geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Söz konusu ihale 2886 sayılı ihale kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi 

değildir. 6688/1-1 

—— • —— 
ŞAMPİYON EKMEK KOLİSİ ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, Şampiyon ekmeklerin ambalajlanmasında kullanılmak üzere 10.000 Adet 

Şampiyon Ekmek Kolisi teklif alma yoluyla alınacaktır. 

2 - Numunesi Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Teklifler en geç 12.08.2013 Pazartesi günü, mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74 6685/1-1 
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TAŞINMAZMAL KİRAYA VERİLECEKTİR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin Adı : Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü 

 Adresi : Mercimek Kasabası 01 921 Ceyhan/Adana 

 Telefon ve Faks Numarası : Tel 0 322 648 40 58 Faks 0 322 648 42 17 

2 - İhale Konusu İşin Cinsi : İncirlik Ünitesinin Kiralanması 

 Miktarı : 1 parti 

 İhalenin Konusu : İncirlik/Adana’da bulunan ve 469,9 dekar arazi 

üzerine kurulu, 350 dekar sulu tarla arazisi, İdare 

Binası 250 m²,Yemekhane ve Yatakhane 278 m², 

Ambarlar (408 m² x 34 adet) 13.872 m², Selektör 

binası 480 m² 

   Malzeme Ambarı (250 m² x 2 adet) 500 m² 

   Diğer Binalar (Nizamiye,Kantar:90 m² 

   Sundurma 800 m² 

   Beton Pist (2 adet) 2.177 m² 

   ağaçlık alan, üretim tesislerinin 5 yıl süreyle 

tarımsal amaç ve faaliyet konularında kiraya 

verilme işidir. 

 Kiralamanın Süresi : 5 Yıl (uygun görülmesi halinde bir 5 yıl daha) 

 Tahmini Bedel : 200.000,00 TL/Yıl 

3 - İhale Şartnamesinin Görüleceği Yer : Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile 

Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü 

4 - Uygulanacak İhale Usulü : Açık Artırma Usulü 

5 - İhalenin Yapılacağı Yer . Çukurova Tarım İşletmesi İhale Salonu 

 İhale tarih ve Saati  : 14.08.2013 Saat 14.00 

6 - Teklif Mektuplarının Verileceği Yer  

     ve Son Teklif verme tarih ve saati : Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü Genel 

Evrak Servisi 14.08.2013 Saat 14.00 

7 - Geçici Teminat Miktarı : 40.000,00 TL 

 Kesin Teminat Miktarı : İhalede oluşan tutarın % 10’u (on)dur. 

8 - Bu İhale 4734 Sayılı Kamu İhale 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, İhale 

Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. İhale konusu taşınmazların kiraya 

verilmesi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi gereğince istisna kapsamındadır. 

 6625/1-1 

—— • —— 
4 KALEM AMBALAJ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 80.000 adet 150 Gr. Hediyelik Silindirik Kutu - 72.000 

adet 250 Gr. Hediyelik Silindirik Kutu - 75.000 adet 400 Gr. Hediyelik Dış Kutu - 1.800.000 adet 

200 Gr Demlik Süzen Poşet Çay Kutu İskeleti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alıma 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 15.08.2013 günü saat 14.30'a kadar Çay İşletmeleri 

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. 
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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 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile 

kalem bazında kısmi teklif verebilirler. 

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. 6616/1-1 

————— 
KARADENİZ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 

1 - Teşekkülümüz 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü ihtiyacı 3.000.000 Adet 

1000 Gr.lık Karadeniz Çay Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale 

Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin 

edilebilir. 

a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı-Rize 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 15.08.2013 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve 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 faks’la 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 Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İhale kısmı teklife kapalıdır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 6440/1-1 

—— • —— 

MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2013/2014 Kampanya Dönemi Meydan Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale 

Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/105505 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 364 235 04 70 (6 hat) – Faks: 364 235 04 77 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çorum Şeker Fabrikası 2013/2014 Kampanya Dönemi      

4 Kamyon, 3 Kepçe ile %20 toleranslı 80 gün süreli 

Meydan Tahmil Tahliye Hizmet Alımı 
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b) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası  

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı 

olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama 

tarihinden itibaren Çorum Şeker Fabrikası 2013/2014 

Kampanya Dönemidir (%20 toleranslı 80 gün)  

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

b) Tarihi ve saati : 14.08.2013 Çarşamba günü, saat 14.00 

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır.  

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 6709/1-1 

—— • —— 

2 ADET KALIP YAĞLAMA POMPA GRUBU (MONTAJ DAHİL) SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/102223 

İdarenin 

a) Adresi : TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü – 

Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak 

Bulvarı No: 5 / 03040 – Afyonkarahisar 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 – 0 272 214 57 05 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr. 

(afyonbet.trv.komisyonu@hotmail.com) 

1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD Afyon Betan Travers Fabrikası 

Müdürlüğüne 2 adet Kalıp Yağlama Pompa Grubu (Montaj Dahil) (Teknik şartnameye göre) satın 

alınacaktır. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 23/08/2013 günü saat 14.30’a kadar verilmiş eya gelmiş 

olması şarttır. 

İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe 

Müdürlüğü – AFYONKARAHİSAR – İhale Dokümanı Bedelinin Yatırılacağı Banka ve İBAN Hesap 

Numarası: AFYONKARAHİSAR VAKIFBANK ŞUBESİ – TR230001500158007282440204 

4 - KDV Dahil 150,00 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. 6661/1-1 
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TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Şeker Ambarı ve Malzeme Ambarı Tahmil Tahliye Hizmet Alım işi açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/98063 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Taşköprü Yolu 18.Km Bük köyü Mevkii 37070/ 

KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 

c) Elektronik posta adresi  : - 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kampanya döneminde üretimden Şeker ambarına gelen 50 

kg lık torbalardaki kristal şekerin istiflenmesi veya 

doğrudan satış vasıtalarına yüklenmesi, Fabrika içi diğer 

ambarlarımıza taşınması gerekirse, fabrika içi ambarlara 

taşınıp aynı anda istiflenmesi, kampanya içi ve dışında 

istiflenen şekerlerin istiften satış vasıtalarına yüklenmesi. 

Gerek istifleme esnasında gerek satış esnasında yırtılan, 

dökülen yada avaryaya ayrılan şekerlerin torbalarının 

değişmesi, yeniden dikiş atılması ve ambarların 

temizliğinin yapılması Malzeme ambarına gelen 

malzemenin ihtiyaç duyulduğu taktirde araçlardan 

boşaltılması ve istiflenmesi işi. 

Miktarı: Tahmini 43.000 ton (+-%20 toleranslı) 

b) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Şeker ve Malzeme Ambarları 

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 365 takvim günü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 13.08.2013 – 10:30 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki 

Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren 

makbuzlar, 

d) Şartnamenin 7.3 ve 7.4. ncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter 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. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. - İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 4.1.nci maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) 

bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1 İş Deneyim Belgeleri : 

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 

deneyimini gösteren belgelerin, 

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin 

en az %80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl 

içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi 

zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az %80'ine ulaştığı 

tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki 

fıkra kapsamında değerlendirilir. 

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz. 

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 veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 

belgenin sunulması zorunludur. 
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Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru 

tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat 

süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz. 

İş Deneyim Belgelerinin düzenlenmesi, verilmesi, güncellenmesi ve değerlendirilmesi 

hususlarında “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”nin beşinci ve altıncı bölümünde 

(43-49 maddeler) yer alan düzenlemelere göre hareket edilecektir. 

5. Bu işte benzer iş olarak kabul edilecek işler; 

Bu ihalede personel çalıştırılmasına dayalı her türlü iş benzer iş olarak kabul edilecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve 100 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme 

Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya Kanuni 

Temsilcilerinin ihale tarih ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

10 - İstekliler tekliflerini her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

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

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

13 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 

4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta 

serbesttir. 6551/1-1 

—— • —— 

THK ADANA İŞHANI SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumuna ait Adana İli, Seyhan İlçesi, Reşatbey Mahallesi, 

Atatürk Caddesi ve Türkkuşu Caddesi, 1645 ada, 52 nolu parsel üzerinde 1.364,50 m² arsa 

üzerine kurulmuş taşınmaz bodrum kat (29 adet pasaj dükkanı) + zemin kat (6 adet dükkan) + 9 

normal kat (24 adet 132 m² daire + 33 adet büro) ve teras kattan oluşan binanın komple satışı 

29 Ağustos 2013 Perşembe günü saat:11.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale 

edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar THK Adana Şube Başkanlığı’na (Reşatbey Mah. Türkkuşu Cad. No: 29 THK 

Adana İşhanı Seyhan/ADANA) vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 500,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel 

Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden 

veya THK Adana Şube Başkanlığı’ndan (Reşatbey Mah. Türkkuşu Cad. No: 29 THK Adana 

İşhanı Seyhan/ADANA) temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı (0 312) 310 48 40 / 263-271-274 

THK Adana Şube Başkanlığı (0 322) 454 01 14 6705/1-1 
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GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 

Malatya İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Malatya Merkez Hüseyinbey Mahallesi, Tapunun 171 

ada, 221 nolu parsel üzerinde yaptırılan Özel İdare İş Merkezinin Çarşı Katlarındaki (31 nolu 

(Z03-A02-102), 34 nolu (Z06-104), 35 nolu (Zl 1-107) ve 39 nolu (Z16) işyerleri ile 33 nolu 

(1B18, 1B19, 1B20, 1B21, 1B22, 1B23, 1B24, Z05-A03-103) işyerinin İl Özel İdaresine ait 

olmayan 6,375 m2 lik hissesi hariç) tüm dükkan, mağaza, banka yeri, büfe vb. işyerlerinin 2886 

Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) fıkrası gereğince Kapalı Teklif Usulü ile blok 

halinde satışı yapılacaktır. Bağımsız bölümlere ayrı ayrı teklif verilemeyecek, satışa çıkarılan 

bağımsız bölümlerin tamamına teklif verilecektir. 

2 - Özel İdare İş Merkezinin tahmini bedeli (Satışa ilişkin tüm vergiler hariç) 

10.400.000,00.-TL. (OnmilyondörtyüzbinTL) olup, geçici teminatı 312.000,00.-TL. 

(Üçyüzonikibin TL.) dir. İhale üzerinde kalan iştirakçi, ihale kararının İta Amiri tarafından 

tasdikinin ardından kendisine bildirilmesini müteakip en geç 15 gün içerisinde ihale bedelinin 

%50’si ve satışla ilgili vergilerin tamamını peşin olarak ödeyecek ve ihale bedelinin %25'ini en 

geç 1 Ekim 2013 de, %25'ini en geç 2 Aralık 2013 de olmak üzere 2 (İki) eşit taksitte ödemek 

kaydıyla her taksit miktarı kadar ayrı ayrı banka teminat mektuplarını İl Özel İdaresine teslim 

edip satış sözleşmesi yapacaklardır. 

İhale bedelinin %50’sinin tamamı ödendikten ve bakiye %50 kısım için yukarıda 

belirtilen şekilde teminat mektuplarını İl Özel İdaresine teslim edip sözleşme yapılmasından sonra 

geçici teminat ilgiliye iade edilecektir. 

İştirakçi yükümlülüklerini bu süre zarfında eksiksiz yerine getirmediği takdirde ayrıca 

hiçbir ihtara gerek kalmadan ihale feshedilip teminat irat kaydedilecektir. 

3 - Satış İhalesi İl Encümeni tarafından, (Karakavak Mevkii MAŞTİ karşısında bulunan) 

Malatya İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki İl Encümen Salonunda 15.08.2013 Perşembe günü 

saat 11.00'de yapılacaktır. 

4 - İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi Hizmet 

Binasında bulunan Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. Satışa iştirak edenler şartnamesi 

ve eklerini görmüş ve münderecatlarını kabul etmiş sayılırlar. 

İhaleye iştirak edecekler, 1.000,00,-TL karşılığında ihale şartnamesi ve eklerini Yazı İşleri 

Müdürlüğünden temin edebilir. İhaleye katılmak ve teklif verebilmek için dosya bedelinin 

ödenmiş olması zorunludur. 

5 - İhaleye iştirak edecekler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen esaslara uygun 

olarak hazırlayacağı teklif zarfını yukarda belirtilen ihale günü ve saatine kadar alındı belgesi 

karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Telgraf, faksla müracaatlar ve postadaki 

gecikmeler kabul edilmez. 

6 - İhaleye iştirak edeceklerin hazırlayacakları teklif zarflarından, 

A) İç Zarfa konulacak teklif mektubunda, şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul 

edildiğinin, ihaleye konu satışla ilgili teklif edilen fiyatı, rakam ve yazı ile açıkça belirtmesi ve 

mektubunu ihaleye iştirak eden gerçek yada tüzel kişinin adı soyadı yada unvanı belirtilerek teklif 

sahibi veya temsile yetkili vekili tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. Teklif mektubu bir 

zarfa konularak zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, tüzel kişiyse unvanı ve tebligata esas olarak 

göstereceği açık adresi yazılacak zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından kaşelenerek ve/veya 

imzalanacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya 

düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. 
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B) Dış zarfa ise, 

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 

b) 2886 sayılı Kanun ve ihale şartnamesine uygun nitelikte yukarda belirtilen ihale 

bedelinin %3'ü tutarında (312.000,00-TL (Üçyüzonikibin TL) geçici teminat mektubu veya bu 

tutarın Ziraat Bankasına ihale konusu belirtilerek yatırıldığına dair banka dekontu. (Geçici 

teminatın nakit olarak bankaya yatırılmak istenmesi halinde Yazı İşleri Müdürlüğünden bankaya 

yazılı talimat alınarak yatırılması gerekmektedir.) 

c) Gerçek kişiler için, Kanuni İkametgah belgesi ve tebligata esas olarak göstereceği açık 

adresini belirtir beyanı (İrtibat için telefon numarası ile faks numarası varsa elektronik posta 

adresi), noter tasdikli imza sirküsü ve noter tasdikli üzerinde TC Kimlik Numarası bulunan nüfus 

cüzdan sureti, 

d) Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret Sicil Müdürlüğünden 2013 yılında 

alınmış Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını gösterir belge ve Tüzel Kişi adına ihaleye 

katılacakların Tüzel Kişileri adına teklif vermeye ve temsile yetkili olduklarına dair şirketin bu 

konuda karar almaya yetkili organlarından aldıkları yetki belgesinin ve noter imza sirkü 

örneklerinin aslı yada noter onaylı suretleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen 

noter tasdikli vekaletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü, 

f) Yabancı istekliler için, Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin Kanuni şartları 

taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ile faks 

numarası varsa elektronik posta adresi, 

(Yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temini gereken belgelerin ait olduğu 

ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca 

veya Türk Dış İşleri Bakanlığınca onaylı olması veya "apostille" kaşesi taşıması gerekir.) 

g) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalı ortaklık sözleşmesi ve her ortak için yukarda belirtilen belgeler, 

h) İhale dosyasının satın alındığına dair belge. 

Yukarda belirtilen belgeler ve iç zarf bu zarfa konularak zarfın üzerine isteklinin adı 

soyadı/unvanı açık adresi ve ihale konusu işin adı yazılarak kapatılacaktır. 

7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra her ne suretle olursa olsun son müracaat 

tarihinden önce dahi olsa teklif zarfı içindeki teklif ve belgeler değiştirilemez, eksik evrak 

tamamlanamaz. 

8 - Kendi adına asaleten yada başkası adına vekaleten ancak tek bir başvuru yapılabilir, 

mükerrer başvuru yapılmış olduğunun anlaşılması halinde ilgilinin tüm teklifleri geçersiz 

sayılacaktır. 

9 - İhale ve satıştan doğan yada doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım 

satım giderleri, sözleşme giderler ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından 

ödenecektir. 

10 - İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu hükümleri uygulanır. 

11 - İhale komisyonu olan İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 6626/1-1 
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İŞYERLERİ KİRAYA VERİLECEKTİR 

Çarşamba Belediye Başkanlığından: 

İlçemiz Orta Mahalle Kızılay Caddesinde bulunan ve Kent Meydanı ve Çarşı Projesi 

içerisinde yer alan işyerleri tanzim olunan şartnamesine göre 13.08.2013 Salı günü saat 10’da 

Belediye encümeni huzurunda 2886 Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık artırma 

teklif usulüyle kiraya verilecektir.  

A - Kent Meydanı ve Çarşı içerisinde yer alan ; 

1 - Zemin Kat 1 nolu işyeri 122 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 1.800 TL olup; 5 yıllık 

108.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 3.240 TL’dir. 

2 - Zemin Kat 2 nolu işyeri 106 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 1.600 TL olup; 5 yıllık 

96.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 2.880 TL’dir. 

3 - Zemin Kat 3 nolu işyeri 95 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 1.400 TL olup; 5 yıllık 

84.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 2.520 TL’dir. 

4 - Zemin Kat 4 nolu işyeri 94 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 1.400 TL olup; 5 yıllık 

84.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 2.520 TL’dir. 

5 - Zemin Kat 5 -Nolu işyeri 100 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 1500 TL olup; 5 yıllık 

90.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 2.700 TL’dir. 

6 - Zemin Kat 6 nolu işyeri 165 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 2.000 TL olup; 5 yıllık 

120.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 3.600 TL’dir. 

7 - Zemin Kat 7 nolu işyeri 170 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 2.050 TL olup; 5 yıllık 

123.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 3.700 TL’dir. 

8 - Zemin Kat 8 nolu işyeri 229 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 2.750 TL olup; 5 yıllık 

165.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 4.950 TL’dir. 

9 - Zemin Kat 9 -9A nolu işyeri 84 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 1.250 TL olup; 5 yıllık 

75.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 2.250 TL’dir. 

10 - Zemin Kat 10 nolu işyeri 105 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 1.550 TL olup; 5 yıllık 

93.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 2.790 TL’dir. 

11 - Zemin Kat 11 nolu işyeri 405 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 4.800 TL olup; 5 yıllık 

288.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 8.640 TL’dir. 

12 - Zemin Kat 12-12A nolu işyeri 199 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 3.750 TL olup; 5 yıllık 

225.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 6.750 TL’dir. 

13 - Zemin Kat 13 nolu işyeri 116 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 1.700 TL olup; 5 yıllık 

102.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 3.060 TL’dir. 

14 - Zemin Kat 13-A nolu işyeri 47 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 700 TL olup; 5 yıllık 

42.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 1.260 TL’dir. 

15 - Zemin Kat 14 nolu işyeri 95 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 1.400 TL olup; 5 yıllık 

84.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 2.520 TL’dir. 

16 - Zemin Kat 15 nolu işyeri 126 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 1.900 TL olup; 5 yıllık 

114.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 3.420 TL’dir. 

17 - Zemin Kat 16 nolu işyeri 163 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 3.200 TL olup; 5 yıllık 

192.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 5.760 TL’dir. 

18 - Zemin Kat 17 nolu işyeri 158 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 3.100 TL olup; 5 yıllık 

186.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 5.580 TL’dir. 

19 - Zemin Kat 18 nolu işyeri 524 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 9.200 TL olup; 5 yıllık 

552.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 16.560 TL’dir. 

20 - Zemin Kat 19 nolu işyeri 191 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 2.200 TL olup; 5 yıllık 

132.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 3.960 TL’dir. 
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21 - Zemin Kat 20 nolu işyeri 255 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 3.000 TL olup; 5 yıllık 

180.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 5.400 TL’dir. 

22 - Zemin Kat 21 nolu işyeri 133 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 1.900 TL olup; 5 yıllık 

114.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 3.420 TL’dir. 

23 - Zemin Kat 22 nolu işyeri 120 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 1.800 TL olup; 5 yıllık 

108.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 3.240 TL’dir. 

24 - Zemin Kat 23 nolu işyeri 128 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 1.500 TL olup; 5 yıllık 

90.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 2.700 TL’dir. 

25 - Zemin Kat 24-24A nolu işyeri 257 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 3.000 TL olup; 5 yıllık 

180.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 5.400 TL’dir. 

26 - Zemin Kat 25 nolu işyeri 144 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 1.700 TL olup; 5 yıllık 

102.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 3.060 TL’dir. 

27 - Zemin Kat 26 nolu işyeri 50 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 750 TL olup; 5 yıllık 

45.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 1.350 TL’dir. 

28 - Zemin Kat 26-A nolu işyeri 37 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 550 TL olup; 5 yıllık 

33.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 990 TL’dir 

29 - Zemin Kat 27 nolu işyeri 910 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 15.000 TL olup; 5 yıllık 

900.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 27.000 TL’dir. 

30 - Zemin Kat 28 nolu işyeri 100 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 1.500 TL olup; 5 yıllık 

90.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 2.700 TL’dir. 

31 - Zemin Kat 29 nolu işyeri 90 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 1.350 TL olup; 5 yıllık 

81.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 2.430 TL’dir. 

32 - Zemin Kat 30 nolu işyeri 152 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 1.800 TL olup; 5 yıllık 

108.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 3.240 TL’dir. 

33 - Zemin Kat 31 nolu işyeri 140 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 1.700 TL olup; 5 yıllık 

102.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 3.060 TL’dir. 

34 - Zemin Kat 32 nolu işyeri 224 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 2.650 TL olup; 5 yıllık 

159.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 4.770 TL’dir. 

35 - Zemin Kat 33 - nolu işyeri 112 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 1.650 TL olup; 5 yıllık 

99.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 2.970 TL’dir. 

36 - Zemin Kat 34- nolu işyeri 130 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 1.900 TL olup; 5 yıllık 

114.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 3.420 TL’dir. 

37 - Zemin Kat 35 nolu işyeri 130 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 1.900 TL olup; 5 yıllık 

114.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 3.420 TL’dir. 

38 - Zemin Kat 36 nolu işyeri 135 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 2.000 TL olup; 5 yıllık 

120.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 3.600 TL’dir. 

39 - Zemin Kat 37 nolu işyeri 130 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 1.900 TL olup; 5 yıllık 

114.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 3.420 TL’dir. 

40 - Zemin Kat 38 nolu işyeri 135 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 2.000 TL olup; 5 yıllık 

120.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 3.600 TL’dir. 

41 - Zemin Kat 39 nolu işyeri 130 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 2.600 TL olup; 5 yıllık 

156.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 4.680 TL’dir. 

42 - Zemin Kat 40-40 A nolu işyeri 228 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 2.700 TL olup; 5 yıllık 

162.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 4.860 TL’dir.  

43 - Zemin Kat 41 nolu işyeri 169 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 2.100 TL olup; 5 yıllık 

126.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 3.780 TL’dir. 

44 - Birinci Kat 42 nolu işyeri 1.430 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 17.000 TL olup; 5 yıllık 

1.020.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 30.600 TL’dir. 
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45 - Birinci Kat 43 nolu işyeri 800 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 10.000 TL olup; 5 yıllık 

600.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 18.000 TL’dir. 

46 - Birinci Kat 44 nolu işyeri 1000 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 12.000 TL olup; 5 yıllık 

720.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 21.600 TL’dir. 

47 - Birinci Kat 45 nolu işyeri 48 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 750 TL olup; 5 yıllık 

45.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 1.350 TL’dir. 

48 - Birinci Kat 46 nolu işyeri 85 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 1.250 TL olup; 5 yıllık 

75.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 2.250 TL’dir. 

49 - Birinci Kat 47 nolu işyeri 81 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 1.200 TL olup; 5 yıllık 

72.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 2.160 TL’dir. 

50 - Birinci Kat 48 nolu işyeri 81 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 1.200 TL olup; 5 yıllık 

72.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 2.160 TL’dir 

51 - Birinci Kat 49 nolu işyeri 81 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 1.200 TL olup; 5 yıllık 

72.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 2.160 TL’dir 

52 - Birinci Kat 50 nolu işyeri 81 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 1.200 TL olup; 5 yıllık 

72.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 2.160 TL’dir 

53 - Birinci Kat 51 nolu işyeri 81 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 1.200 TL olup; 5 yıllık 

72.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 2.160 TL’dir 

54 - Birinci Kat 52 nolu işyeri 224 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 2.650 TL olup; 5 yıllık 

159.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 4.770 TL’dir. 

55 - Birinci Kat 25 A nolu işyeri 114 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 1.700 TL olup; 5 yıllık 

102.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 3.060 TL’dir. 

55 - Birinci Kat 4A nolu işyeri 95 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 1.400 TL olup; 5 yıllık 

84.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 2.820 TL’dir. 

55 - Birinci Kat 5 A nolu işyeri 95 m2 olup muhammen kira bedeli aylık 1.400 TL olup; 5 yıllık 

84.000 TL’dir. % 3 Geçici teminatı 2.820 TL’dir. 

B - Bahse konu işe ait İhale Şartnameleri mesai saatleri dahilinde Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilecektir. 

C - İhaleye girecek olan isteklilerden şu şartlar aranır; 

1) İsteklinin özel kişi olması halinde, Kanuni ikametgahının olması,Kimlik belgesi ibrazı, 

Ortak olarak girecek kişilerin noterden ortaklık beyannamesi vermesi, 

2) İsteklinin şirket veya tüzel kişi olması halinde Ticaret Odasına kayıt ve halan faaliyette 

olduklarını gösterir belge; Temsile yetkili kişilerin noterden tasdikli imza sirküleri ve 

vekaletnamesi 

3) Vekaleten iştirak edecek ise noter tasdikli vekaletname, vekaleten iştirak edenin noter 

tastikli imza sirküsü, 

4) İhaleye katılanın veya vekilinin Çarşamba Belediyesine borcu olmadığına dair belge, 

D - İhaleye katılacakların teminatlarını ihaleden önce belediye veznesine yatırmış 

olmaları gerekir. 

F - Mektup veya telgrafla yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

G - Durumları 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddelerine girenler ihaleye 

katılamazlar.  

H - İhale günü kiraya verilemeyen işyerleri için yeniden ihaleye çıkılmaksızın bu ihalede 

belirlenen şartlar doğrultusunda 31.08.2014 tarihine kadar encümen günlerinde (Salı –Perşembe) 

kiralama işlemine devam edilecektir.  

I - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve teklif edilen bedelin uygun olup olmadığını 

belirlemekte serbesttir. 

İlan olunur. 6629/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Mühendislik ve Edebiyat Fakültesinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı 

Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 

öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel 

şartlara haiz olmaları gerekmektedir. 

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ: 

1 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN: 

- 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe 

(Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, 

öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf, yayın 

listesi, özgeçmiş ve 4 takım dosya halinde yayınları ile birlikte ilgili birimlere müracaat etmeleri 

gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih, daha sonra 

adaylara duyurulacaktır. 

SON BAŞVURU TARİHİ : 

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür. 

 

Fakülte/Anabilim Dalı 

Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent Açıklamalar 

Adet Drc. Adet Drc. Adet Drc.  

Edebiyat Fakültesi    

Yeni Türk Edebiyatı 

A.B.D. 

    1 4 * Eğitim Bilimleri Alanında Doktora 

Yapmış Olmak. 

Genel Sosyoloji ve 

Metodoloji A.B.D 

    1 3 * Eğitim Programları ve Yönetimi 

Alanında Doktora Yapmış Olmak. 

Mühendislik Fakültesi        

Biyomühendislik A.B.D 

    1 4 * Tetra ve Hekza Siyanidometalatlı 

Yeni Koordinasyon Bileşiklerinin 

Sentezi Konusunda Doktora Yapmış 

Olmak 

 6715/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Belediye Encümenimizin 27/6/2013 tarih ve 1111/2398 sayılı, Ankara Büyükşehir 

Belediye Encümeninin 25/7/2013 tarih ve 1983/4398 sayılı kararları ile onaylanan Yuva 

Mahallesi 43089 ada 4 parsel ile Yeşilevler Mahallesi 60500 ada 10 nolu parselle ilişkin 84347 

nolu parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 6731/1-1 
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TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odaları Birliğinden:  

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 

1 - Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir İlker AKYEL’e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. 

Cezanın uygulanmasına 29.06.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 29.12.2013 tarihinde son 

bulacaktır. 

2 - Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavir Mehmet Atilla 

ÇABUK’a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın 

uygulanmasına 20.07.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 20.07.2014 tarihinde son bulacaktır. 

3 - Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavir Ahmet 

KARAARSLAN’a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. 

Cezanın uygulanmasına 20.07.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 20.07.2014 tarihinde son 

bulacaktır. 

4 - Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavir Hüsnü 

TORTOP’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Yeminli Mali 

Müşavirin daha önce almış olduğu “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası 

04.06.2014 tarihinde sona ereceğinden, cezanın uygulanmasına 05.06.2014 tarihinde başlanacak 

olup, ceza 05.12.2014 tarihinde son bulacaktır. 

5 - Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Hümeyra AKINCI’ya “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası 

verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 05.07.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 05.07.2014 

tarihinde son bulacaktır. 

6 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nun 27.03.2013 

gün ve 2013/025 sayılı kararı ile, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Rıfat BATTAL’a “12 Ay 

Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza 

kendiliğinden kesinleşmiştir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin daha önce almış olduğu “12 Ay 

Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası 16.04.2014 tarihinde sona ereceğinden, 

cezanın uygulanmasına 17.04.2014 tarihine başlanacak olup, 17.04.2015 tarihinde son bulacaktır. 

7 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nun 27.03.2013 

gün ve 2013/026 sayılı kararı ile, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Rıfat BATTAL’a “12 Ay 

Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza 

kendiliğinden kesinleşmiştir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin daha önce almış olduğu “12 Ay 

Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası 17.04.2015 tarihinde sona ereceğinden, 

cezanın uygulanmasına 18.04.2015 tarihine başlanacak olup, 18.04.2016 tarihinde son bulacaktır. 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   1 TL
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
6495 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
2013/5126 Devlet Cenaze Törenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Denizcilik Koordinasyon Komisyonu Yönetmeliği
— Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı

Kanunun 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve
Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

— Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü
Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Tedarik Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği
— Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bülent Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Namık Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türk Hava Kurumu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Genel Aydınlatma Tebliği
— Hayvansal Kökenli Yemlerde Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği (Tebliğ No: 2008/47)’nin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/38)
— Ev Hayvanları Yemlerinin İthalat, İhracat, Üretim ve Satışıyla İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 1996/8)’in

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/39)
— Yem Yönetmeliği ile İlgili Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 1997/12)’nin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/40)
— Karma Yem Beyan ve Tescil İşlemleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 1991/14)’in Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/41)
— Karma Yemlere Katılması ve Hayvanlara Yedirilmesi Yasak Olan Maddeler Hakkında Tebliğ

(Tebliğ No: 2005/24)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/42)
— Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler Tebliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin E: 2012/100, K: 2013/84 Sayılı Kararı

NOT: 1/8/2013 tarihli ve 28725 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Uyuşmazlık Mahkemesine
Ait Kararlar yayımlanmıştır.

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

Günlük Değerleri




