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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/6/2013 tarihli ve 28691 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yö-

netmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde

yer alan “Görevde yükselme eğitimine ve sınavlara” ibaresi ile (g) bendinde yer alan “Eğitime

ve sınavlara” ibaresi “Sınavlara” şeklinde ve (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fık-

ranın (b) bendindeki “eğitimine” kelimesi ile (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavında esas alınacak konuların

belirlenmesi,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak

kadroların birimi, sınıfı, unvanı, sayısı ve başvuru süresi ile başvuracaklarda aranacak şartlar

sınav tarihinden en az altmış gün önce İKB tarafından birimler aracılığıyla ve/veya elektronik
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ortamda tüm personele duyurulur. Görevde yükselme sınavına başvurabilmek için, son başvuru

tarihi itibarıyla toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda geçirmiş olmak gerekir. Aranan

şartları taşıyan personel, duyurulan kadrolardan yalnızca birine ilişkin sınava katılmak amacıyla

görev yaptığı birime beş iş günü içinde başvuruda bulunabilir. Başvurular, süresinde yapıldığını

belgeleyecek şekilde yazılı olarak veya duyuruda belirtilmesi halinde elektronik ortamda ya-

pılır.

(2) Başvurular son başvuru tarihinden itibaren beş iş günü içinde İKB’ye gönderilir;

İKB tarafından da Sınav Kuruluna sunulur. Sınava katılmaya hak kazanan personele ait liste

Sınav Kurulu tarafından belirlenir ve son başvuru tarihinden itibaren on iş günü içinde Kuru-

mun hizmet binalarında ve yerel ağda duyurulur.

(3) Sınav konuları Kurumun görev alanı ve atanılacak kadro unvanının gerekleri dikkate

alınarak Sınav Kurulu tarafından belirlenir ve sınavdan en az kırk beş gün önce sınava katılacak

personele duyurulur. Sınav; TBMM Başkanlık Divanı kararıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme

Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Ensti-

tüsüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(4) Sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Başarılı

sayılan adaylar arasında başvuruda bulundukları kadro unvanları itibarıyla en yüksek puan

alandan başlamak üzere yapılan sıralamada duyuruda belirtilen boş kadro sayısının en çok dört

katı kadar aday sözlü sınava veya uygulama sınavına girmeye hak kazanır. Sözlü sınava veya

uygulama sınavına girmeye hak kazanan son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer aday-

lar da sınava alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yü-

rürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasının (a) bendi “a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düze-

yi,” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan “ve” kelimesi “veya” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Sınav Kurulu tarafından;

a) Görevde yükselmeye tabi alt yazıcı, aşçı, berber, ciltçi, çay ocakçı ve garson, elek-

tronik dizgi operatörü, fotoğrafçı, garson, görsel tasarımcı, kameraman, montajcı, muhabir,

musahhih, ofsetçi, oto tamir ustası, pastacı, programcı, resim kayıt elemanı, resim seçici, sesçi,

sistem analisti, şoför, usta, ustabaşı, yangın söndürme eri ve yönetmen unvanlı kadrolara baş-

vuranlar için; yazılı sınavdan alınan puanın %60’ı ve uygulama sınavından alınan puanın %40’ı

toplanarak hesaplanan toplam başarı puanı,

b) Görevde yükselmeye tabi kadrolardan yukarıda sayılanlar dışında kalanlara başvu-

ranlar için; yazılı sınavdan alınan puanın %60’ı ve sözlü sınavdan alınan puanın %40’ı topla-

narak hesaplanan toplam başarı puanı,

c) Unvan değişikliğine tabi bilgisayar teknisyeni, rehber, restoratör, spiker, tekniker,

teknik ressam, teknisyen ve tercüman unvanlı kadrolara başvuranlar için; yazılı sınavdan alınan

puanın %60’ı ile uygulama sınavından alınan puanın %40’ı toplanarak hesaplanan toplam ba-

şarı puanı,
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ç) Unvan değişikliğine tabi kadrolardan yukarıda sayılanlar dışında kalanlara başvu-

ranlar için; yazılı sınavdan alınan puanın %60’ı ile sözlü sınavdan alınan puanın %40’ı topla-

narak hesaplanan toplam başarı puanı,

esas alınarak en yüksek puan alandan başlanmak suretiyle başarı listesi oluşturulur.

(2) Sınav Kurulu, sınav duyurusunda ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek sayıda asil

aday belirler. Ayrıca, asil aday sayısının yüzde yirmisini geçmeyecek sayıda yedek aday belir-

lenebilir.  Başarı listesinin oluşturulmasında esas alınan puanların eşit olması hâlinde sırasıyla;

daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, hizmet süresi fazla olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu

yüksek olanlara öncelik verilir.

(3) Başarı listesi uygulama ve sözlü sınavların yapıldığı tarihten itibaren on iş günü

içinde İKB tarafından Kurumun hizmet binalarında ve yerel ağda personele duyurulur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Personel, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına kabul

edilmeme ile sınavlardan alınan puanlara gerekçelerini belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda

bulunabilir. İtirazlar duyurudan itibaren beş iş günü içinde İKB aracılığıyla Sınav Kuruluna

yapılır. Sınav Kurulu, uygulama sınavlarına yapılan itirazları ilgili komisyonların görüşünü

alarak karara bağlar. İtiraz sonuçları, itiraz süresinin bitiminden itibaren on iş günü içinde il-

gililere yazılı olarak bildirilir.

(2) İtirazlar üzerine değerlendirmede veya sınav puanlarında değişiklik olması halinde

katılımcı ve/veya başarı listeleri yeniden hazırlanarak duyurulur. Sınav Kurulu tarafından ve-

rilecek kararlar idari bakımından kesindir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “bo-

şalanlar ile yeni ihdas edilen” ibaresi “boşalan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde

yer alan  “eğitimine ve” ibaresi ile  (c) bendinde yer alan  “eğitimi ve” ibaresi yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin başlığında yer alan “eğitimi ve”

ibaresi ile birinci fıkrasında yer alan “eğitimleri ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Personel Değerlendirme Formu

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini TBMM Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

28/6/2013 28691
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Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK

SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları

Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında

Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Müsteşarlık, belirleyeceği esaslar dahilinde plakanın kayıtlı olduğu il yerine, sigorta

priminin tespitinde işletenin ikametgahının bulunduğu ilin esas alınmasına karar verebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Araç türü değişikliğine ilişkin uyulacak esaslar

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Araç tanımları değişikliği nedeniyle ilgili işletenlerin mevcut

indirim ve artırım durumları değişmez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ek tablo 1’inde yer alan 16, 17, 18 ve 19 uncu satırlar

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan tablolar ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci ve 3 üncü maddesi yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri 1/1/2014 tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/7/2007 26582

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 6/2/2008 26779

2- 19/6/2009 27263

3- 9/12/2009 27427

4- 15/9/2011 28055

5- 25/12/2012 28508

6- 13/6/2013 28682
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TAKOGRAF CİHAZLARI MUAYENE VE DAMGALAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 12/1/2012 tarihli ve 28171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takograf
Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi ile geçici 3 üncü maddesi
30/6/2014 tarihinde, diğer maddeleri 15/3/2012 tarihinde yürürlüğe girer.”

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

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:
TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin
birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Belirli süreli
ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
“Belirli süreli hizmet sözleşmeli personele, yönetim kurulu kararına istinaden yılda azami dört
defa, aylık ücretleri tutarında ikramiye ödenebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözleş-
meli” ibaresinden sonra gelmek üzere “personel ile belirli süreli hizmet sözleşmeli” ibaresi ek-
lenmiştir. 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ğ)
bendi eklenmiştir. 

“ğ) Ayni yardım: Personele, yönetim kurulunca alınacak karara istinaden, TİM tarafın-
dan belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yılda azami üç defa ayni yardım yapılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “6 aya” ibaresi “iki yıla” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/1/2012 28171

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/5/2012 28290

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/9/2009 27338

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 11/10/2011 28081
2- 3/4/2012 28253
3- 7/4/2012 28257
4- 15/6/2012 28324
5- 15/2/2013 28560
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DENETİM

HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hiz-

metleri Başkanlığının teşkilat ve görevleri, Başkan, denetçi ve şube müdürlüğünün görev, yetki

ve sorumlulukları, Başkan ve denetçilerin atanma ve görevlendirilmeleri ile denetim faaliyet-

leri, denetçi yardımcılarının giriş sınavı, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, tez hazırlama ve

yeterlik sınavları, yükselmeleri ve denetime tabi kişi ve kurumların yükümlülüklerine ilişkin

usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kay-

naklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 13 ve 31/A maddelerine daya-

nılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

b) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

c) Başkan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanını,

ç) Başkanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığını,

d) Denetçi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanını, Baş-

denetçilerini, Denetçilerini ve Denetçi Yardımcılarını,

e) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

f) Müsteşar: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarını,

g) Sınav Komisyonu: Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcılığı Sınavı Komis-

yonunu,

ğ) Şube Müdürlüğü: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkan-

lığı Şube Müdürlüğünü,

h) Tez: Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcılarınca hazırlanacak tezi,

ı) Tez Jürisi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcılarınca hazırlanacak tezi

değerlendirecek jüriyi,

i) Yarışma Sınavı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcıları için yapılacak yazılı

ve sözlü sınavı,

j) Yeterlik Sınavı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçiliği yeterlik sınavını,

k) Yeterlik Sınav Komisyonu: Yeterlik sınavını yapan komisyonu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Bağlılık ve Görev Merkezi

Kuruluş ve bağlılık

MADDE 4 – (1) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı,

başdenetçi nitelik ve yetkisini haiz bir Başkanla yeteri kadar başdenetçi, denetçi ve denetçi

yardımcılarından oluşur.

(2) Denetim Hizmetleri Başkanlığı doğrudan Bakana bağlıdır. Bakan bu yetkilerini kıs-

men veya tamamen Müsteşara devredebilir.

(3) Başkanlığın yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri Başkanlığa bağlı Şube Müdürlüğü

tarafından yürütülür.

Görev merkezi

MADDE 5 – (1) Başkanlığın merkezi Ankara’dır. Bu merkez denetçilerin de görev

merkezidir. Gerektiğinde Başkanın önerisi ve Bakan onayıyla Ankara dışında da görev mer-

kezleri ve bunlara bağlı bürolar kurulabilir. Merkezler aynı yolla değiştirilebilir veya kaldırı-

labilir.

(2) Bu çalışma merkezlerinde; Başkan tarafından verilen emirlerin yerine getirilmesi,

büro ve hizmetlerinin yürütülmesi, denetçilerin Başkanlıkla ve büro ile ilişkilerinin düzenlen-

mesi konularında Başkanlıkça bir denetçi görevlendirilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Başkanlığın görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Denetim Hizmetleri Başkanlığı Bakanın veya yetkili kılması üzerine

Müsteşarın emri ve onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bakanlık teşkilatı ile mevzuat gereği Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların

her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili denetim faaliyetlerini yürütmek.

b) Bakanlığın denetim yetkisi altındaki her türlü kuruluş ile gerçek ve tüzel kişilerin,

kamu ve özel şirketlerin faaliyet ve işlemlerini Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde de-

netlemek.

c) Denetimlerde; Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve

programa uygun faaliyet göstermesini sağlamak üzere çalışmalar yapmak ve gerekli teklifleri

hazırlayıp sunmak.

ç) Mevzuatın Bakanlığa tanıdığı her türlü araştırma, inceleme, denetim, soruşturma yet-

kilerini kullanmak.

d) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

Başkanın atanması, görev ve yetkileri

MADDE 7 – (1) Başkanlığa, Başkanlıkta on yıl fiilen denetçi olarak görev yapmış olan

ve başdenetçi unvanını almış olanlar arasından atama yapılır. 14 üncü maddenin birinci fıkra-

sının (b) bendindeki öğrenim şartını haiz olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında
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denetim hizmetleri ile ilgili görevlerde en az oniki yıl hizmeti bulunanlar ile Genel Müdürlük,

dengi veya üstü görevleri yapmış olanlar arasından Başkanlığa atama yapılabilir. Başkanın her-

hangi bir nedenle görevden ayrılması veya Başkanlığın boşalması hallerinde, Başkanlığa atanma

koşullarını taşıyan denetçilerden biri, Bakan tarafından Başkan vekili olarak görevlendirilir.

(2) Başkan aynı zamanda Başdenetçi unvanına sahip olup, görev ve yetkileri şunlardır:

a) 6 ncı maddede belirtilen görevlerini yürütmek.

b) Gerektiğinde denetçi sıfatıyla bizzat denetim, inceleme ve soruşturma yapmak.

c) Gerektiğinde denetim programlarını düzenleyip onaya sunmak.

ç) Denetçilerin görev yerlerini ve gruplarını saptamak.

d) Başkanlığa intikal eden ihbar ve şikayetleri ya da muttali olunan hususları gerekti-

ğinde denetçilerden ve/veya kurumlardan sözlü, yazılı bilgi ve belge alarak inceleyip değer-

lendirerek gerekli işlemleri yapmak, gerektiğinde incelenmesi, denetimi ve soruşturulması için

ilgili yerlere göndermek ve bu işlerin sonuçlarını izlemek, Bakanın emir ve talimatı üzerine

denetçileri görevlendirmek, emirlerin uygulanışını izlemek, çalışmaları denetlemek, gerekli

tedbirleri almak, lüzumu halinde bizzat denetim yapmak.

e) Raporları incelemek, usul ve esas yönlerinden eksikliklerin giderilmesini sağlamak,

gerektiğinde yeniden incelettirmek, görüşünü de ekleyerek Onaya sunmak, Onayı müteakip

gereği için ilgili yerlere göndermek, bunların üzerine ilgililerce alınacak önlem ve yapılacak

işlemlerin sonuçlarını izlemek, lüzumu halinde birim amirleriyle bu konuda bir toplantı yapıl-

masını sağlamak.

f) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun

çalışmasını sağlamak, idarenin çalışmalarına yardımcı olmasını teminen inceleme programları

hazırlayıp Onaya sunmak, kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklerin hazırlanmasıyla ilgili

çalışmalar yaptırmak, denetçileri mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek.

g) Denetçi yardımcılarının yetişmelerine yönelik eğitim programları uygulamak.

ğ) Bakanlık teşkilatıyla bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarındaki denetim birimlerinde

faaliyetlerin daha iyi yürütülmesi için çalışmalar yapmak, koordinasyonu sağlamak, gerekti-

ğinde başlamış inceleme ve soruşturmaları devralmak, denetim tekrarının önlenmesi amacıyla

bu birimlerce gönderilecek çalışma cetvellerini izlemek, gerektiğinde ilgili denetim birimleri

başkanlarıyla toplantı yapmak, bunların sonuçlarına göre gerekli işlemleri yapmak, Bakana

önerilerde bulunmak.

h) Denetim Hizmetleri Başkanlığı personelinin özlük haklarıyla, Şube Müdürlüğüne

ilişkin diğer işlemlerin yürütülmesini sağlamak, gerektiğinde Bakanlığa önerilerde bulunmak.

ı) Başkanlık faaliyetlerine ve denetim sonuçlarına ilişkin yıllık faaliyet raporu düzen-

lemek; gerektiğinde Bakanlığın genel durumuyla ilgili görüş ve önerilerini Bakana sunmak.

i) Bakanlık kapsamında yer alan diğer teftiş ve denetim birimleri arasında koordinas-

yonu sağlamak.

j) Bakan tarafından verilecek benzeri görevlerle, mevzuatta belirtilen diğer görevleri

yapmak.
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Başkana yardım

MADDE 8 – (1) Başkan, kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda denetçiyi Ba-

kan Onayıyla Başkan Yardımcısı olarak görevlendirebilir.

Denetçilerin görev ve yetkileri

MADDE 9 – (1) Denetçiler Başkanın görevlendirmesi ile aşağıdaki görevleri yapar ve

yetkileri kullanırlar:

a) Bakanlık teşkilatıyla Bakanlık denetimi altındaki bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve ku-

ruluşların, gerçek ve tüzel kişilerin, kamu ve özel şirketlerin her türlü faaliyet ve işlemleriyle

ilgili denetimi Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde yapmak.

b) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Bakanlık denetimi altındaki kamu ve özel

şirketlerde, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda bilanço esasına dayalı olarak denetim yapmak.

c) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek

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

zeyde yürümesini sağlamak için alınması gereken önlemleri ve düşüncelerini raporla Başkan-

lığa bildirmek.

ç) Bakanlığı ilgilendiren konularda, yurt içinde ve dışında araştırmalar yapmak, görev-

lendirildikleri kurs, seminer ve toplantılara katılmak.

d) Başkan ve mevzuat tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

(2) Denetçi yardımcıları birinci fıkrada yer alan yetkileri, yanlarında çalıştıkları denet-

çinin gözetimi altında kullanabilirler.

Denetçilerin bilgi ve belge isteme yetkileri

MADDE 10 – (1) Denetçiler, yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgileri,

defter, evrak ve belgeleri, denetim yaptıkları gerçek ve tüzel kişiler ile birim ve kuruluşlardan

istemek ve görmek, bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını

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

işlerinde yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla

gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler.

(2) Denetime tâbi olan gerçek ve tüzel kişiler ile birim ve kuruluşlar gizli dahi olsa

bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki

evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak

zorundadır.

(3) Asılları alınan belgelerin, denetçilerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri, dos-

yasında saklanmak üzere alındığı yere verilir.

Denetçilerin sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Denetçiler;

a) Devlet Memurları Kanunu, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teş-

kilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve diğer kanunlarla bu Yönetmelikte öngörülen yetkilerini

tam olarak kullanmaktan, görevlerini ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmekten sorum-

ludurlar.
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b) Yetkili makamlar tarafından verilen iş ve görevleri, süresinde ve eksiksiz olarak ta-

mamlarlar.

c) Mesleğin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulu-

namazlar.

ç) Refakatine verilen denetçi yardımcılarının en iyi şekilde yetişmesine özel bir önem

verir ve bu amaçla refakat süresi boyunca denetçi yardımcılarının meslek ve hizmet gereklerine

uygun şekilde yetişmelerini gözetirler.

d) Denetçiler meslek ahlakına ve etik ilkelere uygun davranırlar.

e) Denetlenen birimin faaliyetlerini aksatmayacak şekilde görevlerini yaparlar.

f) Meslektaşlarına, diğer kamu görevlilerine ve ilgili diğer şahıslara karşı nazik, ölçülü

ve saygılı davranırlar.

g) Görevli bulundukları sırada ve sonrasında, söz konusu işle ilgili şahıs ve kurumlardan

herhangi bir menfaat talep edemezler, alışveriş yapamazlar ve borç alıp veremezler.

Görevden uzaklaştırma

MADDE 12 – (1) Denetçiler, görevlendirildikleri konularla ilgili olarak aşağıdaki hu-

susların gerçekleşmesi halinde ilgililerin görevden uzaklaştırılması teklifini yapabilirler:

a) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, bunların hesap,

belge ve defterini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, denetim,

inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek ve yanlış yollara sürükleyecek davra-

nışlarda bulunmak.

b) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuz-

luklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak.

c) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmak.

ç) Kamu hizmetleri gerekleri yönünden görev başında kalması sakıncalı olmak.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde gösterilen hallerde durumun bir tutanakla saptanması

gerekir.

(3) Görevden uzaklaştırma önlemi, ön inceleme ve soruşturmanın her aşamasında teklif

edilebilir. Ancak ilgilinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık biçimde ortaya

konması gerekir.

(4) Görevden uzaklaştırma teklifi, denetçi tarafından gerekçesiyle birlikte Başkanlığa

sunulur. Bakanın Onayı ile gerçekleşir.

(5) Soruşturma sonunda disiplin nedeniyle memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem

uygulanmasına gerek kalmayanlar için alınmış olan görevden uzaklaştırma önleminin kaldı-

rılması mevzuatın gerektirdiği şekilde yapılır ve denetçilerce Başkanlığa derhal bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetçi Yardımcılığı Yarışma Sınavı ve Atama

Denetçi yardımcılığına atanabilme koşulu

MADDE 13 – (1) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetçi Yardımcılığına atana-

bilmek için, yarışma sınavını kazanmak şarttır. Bu sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki bö-

lümden oluşur. Sözlü sınava, ancak yazılı sınavı kazananlar kabul edilirler.
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(2) Yarışma sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça uygun görülen zaman-

larda yapılır. Denetçi yardımcılığı yarışma sınavının yapılmasına Başkanın teklifi ve Bakanın

onayı ile karar verilir.

(3) Sınav Komisyonunun uygun görmesi halinde yazılı sınav üniversiteler veya bu ko-

nuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir. Bu durumda, sınava

ilişkin hususlar Bakanlık ile sınavın yaptırılacağı kuruluş arasında yapılan protokolle belirlenir.

Yarışma sınavına katılacaklarda aranan şartlar

MADDE 14 – (1) Denetçi yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan nitelikleri taşı-

mak,

b) Başkanlığın kadro ve ihtiyaç durumuna göre;

1) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat,

işletme fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurti-

çindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından,

2) En az dört yıllık eğitim veren mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile kurumsal hiz-

met gerekleri çerçevesinde Başkanlıkça sınav duyurusunda belirtilen veya bunlara denkliği

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim ku-

rumlarından,

mezun olmak,

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

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

durmamış olmak,

d) Son başvuru tarihi itibariyle, geçerlik süresi dolmamış KPSS’den yarışma sınavı du-

yurusunda belirtilen puan türlerine göre asgari puanı almış olmak,

gerekir.

(2) Başkanlık, birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen mezuniyet koşulunun yerine ge-

tirilmesi kaydıyla, ihtiyaç duyulan öğrenim dallarına göre ayrı ayrı kontenjan belirleyebilir.

Sınav duyurusu

MADDE 15 – (1) Atama yapılacak kadroların sınıfları, dereceleri, sınava katılma şart-

ları, başvuru yeri, başvuru tarihleri, Başkanlıkça belirlenecek KPSS puan türü ve taban puanı,

sınavın yapılacağı yer ve tarih, sınav konuları, sınav değerlendirme yöntemi, başvuruda iste-

nilecek belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar sınav gününden en az 30 gün önce Resmî

Gazete’de ve Türkiye genelinde yayımlanan en yüksek tirajlı ilk beş gazeteden birinde en az

bir kez ilan edilmek ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Başvuruda istenecek belgeler ve başvuru şekli

MADDE 16 – (1) Denetçi yardımcılığı yarışma sınavına katılmak isteyenler, bir dilekçe

ve gerekli belgelerle birlikte Denetim Hizmetleri Başkanlığına elden veya gerekli belgeleri

başvuru süresinin son günü mesai bitimine kadar Denetim Hizmetleri Başkanlığına ulaşacak
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şekilde posta ile başvururlar. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapıl-

mayan başvurular dikkate alınmaz. Dilekçeye, isteklinin T.C. kimlik numarası, yazışma adresi

ile hangi yabancı dilden sınava gireceği yazılır ve aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:

a) KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.

b) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

c) 4 adet vesikalık fotoğraf.

ç) Sınav tarihinde erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

d) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği.

e) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair

yazılı beyanı.

f) Özgeçmişi.

Başvuruların incelenmesi

MADDE 17 – (1) Süresinde yapılan başvurular incelenerek adaylarda aranan şartların

mevcut olup olmadığı tespit edilir ve yarışma sınavına katılmaya hak kazananlar Bakanlık in-

ternet sayfasında ilan edilir.

(2) Yarışma sınavına katılacakların listesine, isim listesinin ilanından itibaren beş gün

içerisinde itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar, Sınav Komisyonunca itiraz tarihinden itibaren en

geç beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre en fazla on güne kadar uzatılabilir.

(3) Dilekçe ve eklerinde yer alan belge ve bilgilerde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin

sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar

hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere

Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Yarışma sınavı giriş belgesi

MADDE 18 – (1) Sınava katılmak için aranan niteliklere sahip olanlara, Denetim Hiz-

metleri Başkanlığınca fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınava katılabilmek için bu belgenin

ibrazı şarttır.

Yarışma sınavının yapılacağı yer

MADDE 19 – (1) Denetçi yardımcılığı giriş sınavının yazılı kısmı Ankara ve ihtiyaca

göre diğer illerde, sözlü kısmı ise Ankarada Denetim Hizmetleri Başkanlığınca belirlenen yerde

yapılır.

Sınav Komisyonu

MADDE 20 – (1) Sınav Komisyonu, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla Denetim

Hizmetleri Başkanının Başkanlığında, dört denetçi olmak üzere beş üyeden oluşur. Ayrıca, de-

netçiler arasından üç yedek üye belirlenir. İhtiyaç halinde kurul üyesi olarak üniversitelerdeki

öğretim görevlilerinden veya Bakanlık içinden de görevlendirme yapılabilir.

(2) Yarışma sınavında yabancı dil bilgisinin değerlendirilmesi için Bakanlık personeline

de görev verilebileceği gibi Üniversitelerden de hizmet alınabilir.

(3) Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü

dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar.

Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.
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Yazılı sınav konuları

MADDE 21 – (1) Yazılı sınav, 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1)

numaralı alt bendinde belirtilen bölümlerden mezun olanlar için aşağıdaki konular arasından

yapılır.

a) Ekonomi;

1) Mikro ekonomi,

2) Makro ekonomi,

3) Güncel ekonomik sorunlar,

4) İktisadi düşünceler ve doktrinler tarihi,

5) Para-banka,

6) Uluslararası ekonomi.

b) Hukuk;

1) Anayasa hukuku,

2) İdare hukuku,

3) Medeni hukuk,

4) Ceza hukuku,

5) Ticaret hukuku,

6) Borçlar hukuku,

7) Ceza muhakemesi hukuku.

c) Maliye;

1) Maliye politikası,

2) Kamu gelir ve giderleri,

3) Kamu borçları,

4) Bütçe.

ç) Muhasebe;

1) Genel muhasebe,

2) Muhasebe ve bilanço teorisi,

3) Bilanço analizi ve teknikleri,

4) Ticari hesap.

d) Yabancı dil;

1) Almanca,

2) Fransızca,

3) İngilizce,

4) İlanda belirtilecek diğer dillerden biri.

e) Kompozisyon,

f) Sınav Komisyonunca belirlenen diğer konular.

(2) Yazılı sınav, 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt ben-

dinde belirtilen bölümlerden mezun olanlar için, aşağıdaki konulardan yapılır.

a) Genel yetenek ve genel kültür,

b) Mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi konuları.
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(3) Yazılı sınavda soruların konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye

tabi tutulacağına sınav duyurusunda yer verilir.

Yazılı sınav sorularının hazırlanması

MADDE 22 – (1) Sınav soruları ve her soruya verilecek puanlar ile sınav süreleri Sınav

Komisyonunca tespit edilir. Hazırlanan sorular Sınav Komisyonu üyeleri tarafından imzalana-

rak, her konunun sorusu ayrı bir mühürlü zarf içinde Sınav Komisyonu Başkanına sunulur.

Yazılı sınavın yapılma şekli

MADDE 23 – (1) Sınav duyurulan saatte başlar. Sınava giren adaylar yanlarında sınav

giriş belgeleriyle birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı,

sürücü belgesi ve benzeri) bulundurmak zorunda olup, istenildiğinde bunları sınav görevlilerine

ibraz etmekle yükümlüdürler.

(2) Sınava, içinde sınav soruları bulunan mühürlü zarfın sınava katılanların huzurunda

açılması, adaylara dağıtılması veya yazdırılması suretiyle başlanır. Bu şekilde başlanan sınava

Başkanlıkça görevlendirilen denetçi ve denetçi yardımcıları ile gerekirse diğer Bakanlık per-

soneli gözcülük eder.

(3) Sınav başladıktan sonra ve herhangi bir aday sınav salonunu terk ettikten sonra sa-

lona gelen adaylar sınava kabul edilmezler.

(4) Adaylar, sınav sorularının cevaplarını, mühürlü sınav kağıtlarına yazarlar. Sınav ka-

ğıtlarına, kapatılacak yer dışında, adayların kimliğini belirtecek herhangi bir yazı yazılamaz

ve işaret konulamaz. Kâğıdına bu şekilde yazı yazan veya işaret koyan adaylarla, sınavda kopya

çektiği tespit edilen adaylar hakkında bir tutanak düzenlenerek sınavları geçersiz sayılır.

(5) Soruların sınav başlama saatinde adayların huzurunda açıldığını, sınavın başlama

ve bitiş saatini, sınava girenlerin sayısını, kaç kâğıt kullandıklarını ve sınavın akışını gösteren

bir tutanak düzenlenir.

Yazılı sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi

MADDE 24 – (1) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için, her konudan 100 tam puan

üzerinden 60 puandan az olmamak üzere ortalama 70 puan almak gerekir.

(2) Yazılı sınav sonuçları tutanağa bağlanır.

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 25 – (1) Yazılı sınavı kazanan adayların listesi hazırlanarak Bakanlık internet

sitesinde duyurulur ve kazananlara Başkanlıkça gerekli bildirim yapılır. Liste ile Başkanlık ka-

yıtlarında uyumsuzluk olması halinde Başkanlık kayıtları esas alınır.

Sözlü sınavı

MADDE 26 – (1) Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar.

Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,
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e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

(2) Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b)

ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için ise onar puan üzerinden değerlendirilir ve ve-

rilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt

sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz

tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

(3) Sınav Komisyonu, sözlü sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlar.

Yarışma sınavı notu ve sonucunun duyurulması

MADDE 27 – (1) Denetçi yardımcılığı yarışma sınavı notu yazılı ve sözlü sınav not-

larının ortalamasıdır.

(2) Yarışma sınavını kazananların durumu, Sınav Komisyonu tarafından en yüksek pu-

andan başlamak üzere sıralanarak bir tutanağa bağlanır. Puanların eşitliği halinde sıralamada

yabancı dil puanı esas alınır.

(3) Yarışma sınavını kazanan adayların başarı sırasına göre listesi hazırlanarak duyu-

rulur. Ayrıca, yarışma sınavında başarılı olmak şartıyla ilanda belirtilen kadro sayısının yarısını

geçmemek üzere yedek aday tespit edilir. Yedek adayların hakları sınavı kazananların ilanından

itibaren 6 ay süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılmaya hak kazananların göreve

başlamaması veya atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde yedekler başarı sırasına

göre atanır. Listede yer almak, adaylar için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya her-

hangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

Denetçi yardımcılığına atanma ve kıdem sırası

MADDE 28 – (1) Sınavda başarı gösterenler, başarı sırasına göre boş olan denetçi yar-

dımcısı kadrolarına atanırlar.

(2) Denetçi yardımcıları arasındaki kıdem sırası, aynı giriş sınavını kazanarak denetçi

yardımcılığına atananlar arasındaki yarışma sınavı notuna göre belirlenir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 29 – (1) Sınavda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri beş yıl

özlük dosyalarında, bunun dışında kalan sınavla ilgili diğer belgeler müteakip sınav tarihine

kadar Başkanlık arşivinde saklanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetçi Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Yetiştirmede amaç

MADDE 30 – (1) Denetçi yardımcılarının yetiştirilmesinde aşağıdaki amaçlar güdülür:

a) Mesleğin gerektirdiği niteliklere göre yetişmelerini sağlamak.

b) Yetki alanına giren mevzuat ve uygulamalar ile denetim ve soruşturma konularında

tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak.

c) İlmi ve mesleki çalışma ve araştırma alışkanlığını kazandırmak.

ç) Bakanlığın görev alanıyla ilgili bilgi sahibi olabilmeleri için gerekli tanım, kavram,

yöntem ve uygulamalara ilişkin asgari temel bilgileri ve kurumsal kültürü kazandırmak.
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d) Bakanlığın çalışma alanı ile ilgili yurt içi ve yurt dışı konferans, seminer ve eğitim

programlarına katılımı sağlamak ve temsil kabiliyetini geliştirmek.

e) Mesleki etik kurallara uygun hareket edilmesini sağlamak.

f) Yabancı dil bilgilerini geliştirmelerini sağlamak.

g) Mesleğin gerektirdiği diğer niteliklere sahip olmalarını sağlamak.

Yetiştirme programı

MADDE 31 – (1) Denetçi yardımcıları, en az üç yıllık yardımcılık dönemlerinde ya-

bancı dil bilgilerinin geliştirilmesi yanında, aşağıdaki programa göre yetiştirilirler.

a) Birinci dönem çalışmaları: Denetim Hizmetleri Başkanlığınca Başkanlığın yetki ala-

nına giren denetim alanlarıyla ilgili mevzuatın denetçi yardımcılarına öğretilmesi amacıyla

hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.

b) İkinci dönem çalışmaları: Denetçi refakatinde yapılır. Bu çalışmalarda denetçi yar-

dımcılarının yetiştirilmesine özel önem ve öncelik verilir. Denetçiler programlarını; mevzuat

ve uygulamasının, denetim usullerinin yeterli derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde dü-

zenler ve uygularlar.

c) Üçüncü dönem çalışmaları: En az bir yıllık birinci ve ikinci dönem çalışmalarını ba-

şarıyla bitiren denetçi yardımcılarına bağımsız olarak denetim yetkisi verilebilir. Denetçi yar-

dımcılarına, bağımsız olarak denetim yetkisi verilmesinde, refakatinde çalıştıkları denetçilerin

görüşleri de dikkate alınır.

ALTINCI BÖLÜM

Yeterlik Sınavı, Denetçiliğe Atanma ve Yükselme

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 32 – (1) Denetçi yardımcısı, yetki verilmesinden itibaren bir ay içerisinde

Bakanlığın görev sahası ile ilgili konularda üç tez konusu seçer ve Başkanın onayı ile tez ko-

nusu belirlenir. Tez konusunun uygun bulunmaması halinde, denetçi yardımcısı on beş gün

içinde Başkanın önerisi doğrultusunda üç yeni tez konusu belirler. Tez konusunun ikinci defa

uygun bulunmaması halinde tez konusu Başkan tarafından re’sen belirlenir.

Tez danışmanı

MADDE 33 – (1) Denetçi yardımcısı, tez konusunun kesinleşmesinden itibaren en geç

bir ay içerisinde, kendisine rehberlik etmek ve tezin bilimsel tez yazım usul ve esaslarına, se-

çilen konunun niteliğine, Bakanlığın görev alanı ile ilgili hususlara uygunluğunu temin etmek

için bir danışman belirler ve Tez Jürisinin onayına sunmak üzere Başkanlığa bildirir. Tez Jürisi

gerektiğinde başka bir danışman da belirleyebilir.

(2) Tez danışmanı, denetçi yardımcısına tez hazırlama sürecinde yardımcı olmak mak-

sadıyla tavsiyelerde bulunur.

(3) Tez danışmanı, denetçiler ile Bakanlık teşkilatı veya diğer kamu kuruluşlarında gö-

rev yapan ve daha önce lisansüstü programlarda akademik çalışma yapmış, konusunda uzman

kamu görevlileri arasından belirlenir. Gerektiğinde yükseköğretim kurumlarında görevli öğre-

tim üyelerinden de danışman belirlenebilir.
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Tez hazırlama süresi ve tezin teslimi

MADDE 34 – (1) Denetçi yardımcısı, tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren en

geç bir yıl içerisinde, hazırladığı tezi teslim etmek zorundadır.

(2) Denetçi yardımcısı tezini, tez danışmanı rehberliğinde hazırlar. Denetçi yardımcı-

sının hazırlayacağı tezin, kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel

çalışma etiğine uygun olması gerekir. Tez konusunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık,

yüksek lisans, doktora tezi veya başka ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde in-

celenip savunulmamış olması esastır. İntihal yapıldığı tespit edilen tez geçersiz sayılır, denet-

çiliğe atanmış olsa dahi ilgili kişinin ataması iptal edilir ve hakkında idari işlem yapılır.

(3) Denetçi yardımcısınca hazırlanan tez, belirlenen sürenin sonunda tez danışmanının

tez hakkındaki yazılı görüşünü içeren raporu ile birlikte beş nüsha halinde Başkanlığa teslim

edilir. Teslim edilen tez ve raporlar beş gün içinde tez jürisine gönderilir.

(4) Süresi içerisinde tezini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sun-

maları veya yeni bir tez hazırlamaları için bir defaya mahsus altı ayı aşmamak üzere Tez Jüri-

sinin kararı ile ilave süre verilir.

Tez Jürisi

MADDE 35 – (1) Tez Jürisi, 20 nci maddede belirtilen usul ve esaslara göre oluşturulur.

Tez değerlendirme ve tez savunması

MADDE 36 – (1) Tez Jürisi, tez danışmanının değerlendirme görüşlerini de dikkate

alarak tezi bir ay içerisinde inceler ve değerlendirir. Başkanlıkça belirlenen tarihte, denetçi yar-

dımcısı hazırladığı tezin savunmasını yapar.

(2) Tez Jürisi, denetçi yardımcısının hazırlamış olduğu tezi ve tezin sözlü savunmasını

tez konusunu göz önüne alarak değerlendirir.

(3) Tezin değerlendirilmesi oylama ile yapılır. Yeterli veya yetersiz şeklinde kullanılan

oylarda, yeterliğin tespitine oy çokluğu ile karar verilir.

Yeterlik sınavına girme hakkının kazanılması

MADDE 37 – (1) Denetçi yardımcıları en az üç yıl fiilen çalışmak ve belirlenen konu-

larda hazırlayacakları tezin Tez Jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik

sınavına girmeye hak kazanırlar. Üç yılın hesaplanmasında; aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan

hastalık ve refakat izni dikkate alınmaz.

Yeterlik sınavı tarihinin bildirilmesi

MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavına girmeye hak kazanan denetçi yardımcılarına, yazılı

ve sözlü olarak iki bölüm halinde tabi tutulacakları yeterlik sınavının yazılı bölümünün tarihi,

saati ve yeri, sınav tarihinden en az iki ay önce bildirilir. Sözlü sınava çağrılmaya hak kazanan

denetçi yardımcısına da sınavın tarihi, saati ve yeri ayrıca bildirilir.

Yeterlik Sınav Komisyonu

MADDE 39 – (1) Yeterlik Sınav Komisyonu 20 nci maddede belirtilen usul ve esaslara

göre oluşturulur.

(2) Yeterlik Sınav Komisyonu, yeterlik sınavına ilişkin olarak yapılacak olan tüm iş ve

işlemleri gerçekleştirir.
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Yeterlik sınav konuları
MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü bölümleri aşağıdaki konulardan

yapılır:
a) Genel kültür bilgisi ile Bakanlık, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar mevzuatı ve Ba-

kanlıkla ilgili diğer mevzuat.
b) Bakanlık teşkilatı, politikası ve ilkeleri.
c) Mali mevzuat.
ç) Personel mevzuatı.
d) Denetim mevzuatı ve uygulaması.
e) Yeterlik Sınav Komisyonunca belirlenen diğer konular.
Yazılı sınav
MADDE 41 – (1) Yazılı sınav, Yeterlik Sınav Komisyonu üyeleri tarafından 100 tam

puan üzerinden değerlendirilir.
(2) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için üyelerin verdiği notların ortalamasının en

az 70 olması gerekir.
(3) Yeterlik Sınav Komisyonu yazılı sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlar.
(4) Sınavda başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli ma-

zereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere
ikinci kez sınav hakkı verilir. Bu kişiler kıdem sıralamasında dönemlerinin sonuna başarı sıra-
sına göre yerleştirilirler.

Sözlü sınav
MADDE 42 – (1) Yazılı sınavda başarılı olan denetçi yardımcıları sözlü sınava tabi tu-

tulurlar. Sözlü sınavda, 26 ncı maddenin birinci fıkrasına göre değerlendirme yapılmasının yanı
sıra denetçi yardımcılarının denetçi yardımcılığı dönemindeki çalışmaları da dikkate alınır. De-
netçi yardımcılarına Yeterlik Sınav Komisyonu üyelerinin her biri 100 tam puan üzerinden
puan verir. Verilen puanların ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı
sayılabilmek için bu puanın en az 70 olması şarttır.

(2) Yeterlik Sınav Komisyonu, sözlü sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlar.
Yeterlik sınav notu
MADDE 43 – (1) Denetçilik yeterlik sınav notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının orta-

lamasıdır.
Denetçiliğe atanma
MADDE 44 – (1) Yeterlik sınavında başarı gösteren denetçi yardımcıları, denetçi yar-

dımcılığı dönemi içinde alınmış olmak kaydıyla YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil ye-
terliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir bel-
genin, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz edilmesi şartıyla boş
olan denetçilik kadrolarına atanırlar.

Meslekten çıkarılma
MADDE 45 – (1) Verilen ilave süre içerisinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa ha-

zırladıkları tezleri de kabul edilmeyen, ikinci yazılı sınavda da başarı gösteremeyenler veya
sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil şartını yerine getirmeyen denetçi
yardımcıları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetçi Yardımcılığı unvanını kaybeder ve
Bakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
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Yükselme

MADDE 46 – (1) Başdenetçiliğe yükselmede; mesleki yetenek, gayret, kıdem ve başarı

esas alınır. Yükselmelerde Başkanın yazılı görüşü de alınır.

(2) Başdenetçi olabilmek için birinci derece kadroya atanabilme şartlarını taşımak ge-

rekir.

Denetçiliğe yeniden atanma

MADDE 47 – (1) Denetçiliğe atandıktan sonra kendi isteğiyle veya nakil suretiyle ay-

rılan denetçiler, başvuruları halinde uygun kadro varsa Başkanın önerisi üzerine yeniden de-

netçilik kadrolarına atanırlar.

Denetçilerin kıdemi

MADDE 48 – (1) Denetçiliğe atananların kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı dere-

celerine göre saptanır. Yeterlik sınavı puanlarının eşitliği halinde, denetçi yardımcılığı kıdemi

dikkate alınır.

(2) Denetçi sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan denetçiliğe dönenler,

kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar.

Denetçilik güvencesi

MADDE 49 – (1) Bakanlık Denetçileri, kendi istekleri dışında veya denetim hizmet-

lerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe

görevden alınamaz, diğer idari görevlere atanamazlar.

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

denetçi raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim Hizmetleri Başkanlığının Çalışma Usul ve Esasları

Görevlendirme

MADDE 50 – (1) Denetçiler, gerekli onay üzerine Başkandan aldıkları talimatla görev

yaparlar. Aldıkları görevlerin sonuçlarını Başkanlığa bildirirler.

(2) Denetim ve sonuçlarına ilişkin hazırlanan olurlar Başkanın teklifi ve Bakanın Onayı

ile sonuç ifade eder.

Birlikte çalışma

MADDE 51 – (1) Denetim işlerinin gruplar halinde yürütülmesinde, denetçilerden en

kıdemlisi o grubun başkanı olarak iş bölümü yapmak, işlerin sağlıklı ve süratle sonuçlandırıl-

masını sağlamak, Başkanlıkla haberleşmeyi sağlamakla görevli ve yetkilidir.

Koordinasyon görevi

MADDE 52 – (1) Denetçi görevlendirildiği konuda Bakanlık teşkilatıyla, bağlı, ilgili

ve ilişkili kurum ve kuruluşlarınca veya valilik ve kaymakamlıklarca başlatılmış olan denetle-

me, inceleme, araştırma ve soruşturmaların koordinasyonu görevini de yerine getirir. Denetçi-

lerin istemesi halinde, yapılan çalışmalar ve bununla ilgili bilgi ve belgeler derhal kendisine

devredilir.
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İşin devamlılığı ve devri

MADDE 53 – (1) Denetçiler, başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp bitirmek zo-

rundadırlar. Geri bırakma veya devir zorunluluğu doğarsa, uhdelerindeki işleri Başkanlığın ta-

limatı doğrultusunda Başkanlığa veya başka bir denetçiye devredebilirler, yine bu usulle işleri

erteleyebilirler.

Denetçilerin uyacakları hususlar

MADDE 54 – (1) Denetçiler, mesleğin ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven

duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Ayrıca;

a) İcraya karışamazlar.

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

dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar.

c) Yapacakları işler ile görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıkla-

yamaz ve gizli yazılarını başkalarına yazdıramazlar.

ç) Denetimde bulundukları sırada veya sonrasında, bu işlerle ilgili kişilerle doğrudan

ve dolaylı olarak alışveriş yapamazlar; alacak ve borç münasebetine giremezler; hizmet ve ik-

ramlarını kabul edemezler. Beşerî ve sosyal ilişkilerin gereği olup etik davranış ilkelerine aykırı

olmayan hususlar, bu yasaklara tâbi değildir.

Haberleşme ve yazışma yöntemi

MADDE 55 – (1) Başkanlıkça aksi belirlenmedikçe denetçiler, görevlendirildikleri ko-

nularla ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma

yapabilirler. Ancak, Başbakanlık, Bakanlık Makamı, Bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuru-

luşları ve yargı organlarıyla yazışmalarını Başkanlık aracılığıyla yaparlar.

(2) Bakanlık bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarından denetçi, iç denetçi, mü-

fettiş, teknik heyet ya da bilirkişi görevlendirmeleri Başkanlık aracılığı ile yapılır.

(3) Denetçiler görevli veya izinli ayrılışlarıyla göreve başlayışlarını, Başkanlıkça be-

lirlenen yöntemlerle bildirirler.

(4) Birlikte çalışmalarda yazışma ve haberleşmeler koordinatör denetçi tarafından ya-

pılır.

(5) Yazışmalarda duruma göre yazı, faks ya da Başkanlıkça belirlenecek diğer iletişim

yöntemleri kullanılabilir.

Yurt dışına gönderilme

MADDE 56 – (1) Denetçiler, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları

Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurt dışına gönderilebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 57 – (1) Şube Müdürü, Başkanın emri altında yeter sayıda personelden kurulu

büroyu yönetmekle görevli ve yetkilidir.
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(2) Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Başkanlığa intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını sevk etmek.

b) Denetçilerden gelen rapor, soruşturma evrakı ve sair yazıları kayıt etmek ve ilgili

olduğu yerlere göndererek takip etmek.

c) İşleri biten rapor, yazı ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek.

ç) Başkanlığın çalışmalarıyla ilgili kayıt ve dosyaları tutmak.

d) Beklenilen cevaplar ya da raporlar üzerinde ilgili ünitelerce yapılması gereken iş-

lemlerin sonuçlarını takip etmek ve geciken işler hakkında Başkana bilgi vermek, tekit yazıla-

rını hazırlamak.

e) Denetçilerin görevleriyle ilgili mevzuatı çoğaltmak, dağıtmak ve dosyalamak.

f) Denetçilerin hak ediş cetvellerini zamanında inceleyerek tahakkuka ait işlemi hazır-

lamak.

g) Başkanlığa mal edilen demirbaş, mefruşat, büro malzemeleri ve benzer eşyanın kayıt

ve korunmasını sağlamak, kırtasiye ve matbu evrakın ihtiyaca göre temin, muhafaza ve dağı-

tımını yapmak.

ğ) Başkanlığa intikal eden kitap, dergi ve benzeri yayınların kayıt ve korunmasını sağ-

lamak, faydalanmaya hazır halde bulundurmak.

h) Başkanlıkta ve büroda bulunanların mali ve özlük işlerini zamanında ve düzenli yü-

rütmek.

ı) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(3) Büro işlerinde gizlilik esastır. Görevleri sebebiyle öğrendikleri gizli konular, rapor-

lar, yazışmalar ve dosyalar Başkanlığın izni olmadan hiç kimseye gösterilemez verilemez ve

açıklanamaz.

(4) Şube Müdürü ve personeli büro işlerini gereği gibi yapmaktan Başkana karşı so-

rumludur.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Raporlar

Rapor çeşitleri ve raporlar üzerine yapılacak olan işlemler

MADDE 58 – (1) Denetçiler, çalışmaları sonunda işin özelliğine göre;

a) Ön İnceleme raporu,

b) Soruşturma raporu,

c) Denetim raporu,

ç) İnceleme raporu,

düzenlerler.

(2) Ayrıca Başkanlıkça yıllık faaliyet raporu düzenlenebilir.

(3) Rapor düzenlenmesi gerekmeyen hallerde denetçiler durumu bir yazıyla Başkanlığa

bildirir.

(4) Raporlar denetçiler tarafından bir yazı ekinde Başkanlığa sunulur.
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(5) Raporlarda gereksiz ayrıntılar bulunmaz. Açık ve kesin delile dayanan eleştiri ve

düşünceler yer alır.

(6) Başkan, denetçilerden gelen raporları inceleyip gerekiyorsa eksiklikleri giderdikten

sonra Başkanlık görüşünü de ekleyerek Bakana sunar ve alınan Oluru gereği için ilgili yerlere

gönderir.

Ön inceleme raporu

MADDE 59 – (1) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması

Hakkındaki Kanun gereği; memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledik-

leri suçlarla ilgili olarak soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi kararında değerlendirmeye

alınmak amacıyla yapılan inceleme sonuçlarının yer aldığı rapordur.

(2) Ön inceleme raporunda; ileri sürülen iddialarla ilgili eylemlerin soruşturma iznini

gerektirip gerektirmediği ve ulaşılan sonucun hukuki dayanağı, herhangi bir tereddüte yer ver-

meyecek şekilde belirtilir.

(3) Yeterli sayıda düzenlenen ön inceleme raporları, yetkili mercie intikal ettirilmek

üzere, Başkanlığa teslim edilir.

Soruşturma raporu

MADDE 60 – (1) Yapılan soruşturma sonucunda cezai, mali ve disiplin önerileri içeren

soruşturmalarda tanzim edilen rapordur. Bu raporlarda, soruşturma konuları ve işlenen idari

suçların unsurları ile soruşturulanlar hakkında hangi kanun hükümlerine göre ne tür işlem ya-

pılması gerektiği gibi hususlar açıkça belirtilir.

(2) Düzenlenen soruşturma raporlarının asıllarıyla yeter sayıdaki suretleri ilgili makam

ve mercilere gönderilmek üzere Başkanlığa sunulur.

Denetim raporu

MADDE 61 – (1) Bakanlığın denetim alanında bulunan kamu ve özel sektör kurum ve

kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler nezdinde Başkanlıkça belirlenen usuller çerçevesinde ya-

pılan denetimler sonucunda hazırlanan rapordur.

İnceleme raporu

MADDE 62 – (1) İnceleme raporu;

a) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, karar, genelge ve emirlerin uygulanmasında

görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları hakkındaki görüş ve önerilerin,

b) Bakan tarafından incelettirilen çeşitli konular hakkındaki görüşlerin,

c) Mesleki ve bilimsel çalışmaların sonuçlarının,

ç) İhbar ve şikayet üzerine yapılan inceleme sonucunda, soruşturma raporu yapılmasını

gerektirir bir hal bulunmadığı takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin,

bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.

(2) İnceleme raporları, konularının ilgilendirdiği birimler göz önünde tutularak, yeterli

sayıda hazırlanır. Bu raporlar Bakan Onayını müteakip, Başkanlıkça gereği yapılmak üzere il-

gili yerlere gönderilir.
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Yıllık faaliyet raporu

MADDE 63 – (1) Yıllık faaliyet raporu, Başkanlığın bir yıllık çalışmalarına göre, Ba-
kanlıkça uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, idarede gözlenen ye-
tersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi için alınacak yasal ve idari önlemlere
dair görüş ve önerileri kapsayan ve Bakana özet bilgi vermek amacıyla Başkanlıkça hazırlanan
rapordur.

Sonuç bildirimi

MADDE 64 – (1) Bakanlık teşkilatı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları ile Ba-
kanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşlar, Bakan tarafından Onaya bağlanmış raporlarda
belirtilen ve yerine getirilmesi gereken iş ve işlemlerden, kendileriyle ilgili olanların sonuçla-
rını, ayrıca tarih belirtilmemişse, en geç üç ay içinde Başkanlığa bildirmek zorundadır. Üç ay
içinde sonuçlandırılması mümkün olmayan iş ve işlemler hakkında sonuçlanıncaya kadar Baş-
kanlıkça aksi belirtilmedikçe her üç ayda bir gelişmeler hakkında Başkanlığa bilgi verilir.

(2) Raporlar üzerine yapılan iş ve işlemlerle ilgili sonuçlar gerektiğinde görüş alınmak
üzere Başkanlıkça, raporu yazan denetçiye, rapor birden fazla denetçiye ait ise en kıdemlisine
gönderilir.

(3) Sonuçlar denetçiler tarafından yeterli bulunmadığı takdirde, konu ile ilgili görüşler
gerekçesiyle birlikte Başkanlığa bildirilir.

ONUNCU BÖLÜM

Denetlenenlerin Yükümlülük ve Sorumlulukları

Denetime yardımcı olma

MADDE 65 – (1) Bakanlık teşkilatı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları ile de-
netime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler istendiğinde, gizli de olsa bütün belge, defter ve dos-
yaları para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı denetçilere vermek,
inceleme ve saymalarını kolaylaştırmak zorundadır.

(2) Denetçiler görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı der-
nekler ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye
yetkili olup kanuni engel bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

(3) Denetlenenler, denetçilerce sorulan sözlü ve yazılı soruları geciktirmeden yanıtla-
makla yükümlüdür.

(4) Denetim yapılan birim ve kuruluşların yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülmesi
için denetçilere, görevleri süresince uygun bir çalışma ortamı sağlamak ve diğer önlemleri al-
mak zorundadır.

Denetim sırasında izinler

MADDE 66 – (1) Zorunluluk halinde, hastalık ve benzeri nedenler dışında, denetçinin
istemi üzerine izinler, denetim sonuna kadar ertelenebilir, kullanılmakta olan izinler kesilebilir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hakediş ve iş durum cetveli

MADDE 67 – (1) Denetçiler, çalışmalarını iş durum cetvelinde, avans ve harcırahlarını
hakediş tablolarında gösterir.
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(2) Her denetçi, kendisine tebliğ edilen bütün işleri iş durum cetveline kaydeder.

(3) Hakediş cetvelinde; yolculuklara ait giderler, aylık ve diğer istihkakları ile bunlara

karşılık alınan paralar gösterilir ve yolluk bildirimi ile varsa posta ve diğer giderlere ait belgeler

eklenir.

(4) Bu cetveller, ilgili olduğu ayı izleyen ilk hafta içinde hazırlanarak Başkanlığa su-

nulur.

(5) Bu cetvellere ve iş durum cetveline kaydedilen işlere müteselsil sıra numarası ve-

rilir.

(6) Verilen iş sonuçlandırıldığında iş durum cetvelinden çıkartılır ve yazılan raporun,

türü, tarih ve sayısı bu cetvelde gösterilir. İşin bir başka denetçiye devredilmesi halinde de aynı

işlem yapılır.

Yolluk ve diğer hakların alınması

MADDE 68 – (1) Denetçi ve denetçi yardımcıları; gündelik, yolluk ve diğer haklarını

saymanlıklardan alırlar.

(2) Çekilen paranın hak edilen miktarı aşmaması esastır.

Kimlik belgesi ve mühür

MADDE 69 – (1) Denetçilere birer mühür, Bakan ve Başkan tarafından imzalanmış

birer kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesi, gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.

(2) Denetçi yardımcılarına mühür ve kimlikleri, re’sen denetime yetkili kılındıklarında

verilir.

Kayıt ve dosya işleri

MADDE 70 – (1) Denetçiler, gönderdikleri rapor ve yazıları zimmet defterine işlerler.

Gerekmesi halinde rapor ve yazışmalarının bir örneğini Başkanın izni doğrultusunda bürodan

temin edebilirler.

Ayrılmada yapılacak işlemler

MADDE 71 – (1) Denetçilikten ayrılanlar, sonuçlandırılmış görevlere ilişkin raporları,

henüz sonuçlandırılmamış görevlere ilişkin belgeleri, kendilerine teslim edilen resmi mührü

ve beratı, kimlik belgesi, demirbaş ve diğer eşyayı Başkanlığa iade etmek zorundadır.

(2) Sonuçlandırılmamış görevlere ilişkin işlemler 53 üncü maddeye göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 72 – (1) 14/5/1993 tarihli ve 21581 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Başkanlıkta görev

yapmakta olan Başkan, denetçi ve denetçi yardımcılarının kazanılmış hakları saklıdır. Denetçi

yardımcılarının yeterlik sınavları atandıkları tarihteki yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Yürürlük

MADDE 73 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 74 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNE YÖNELİK YENİLENEBİLİR ENERJİ

KAYNAK ALANLARININ BELİRLENMESİ, DERECELENDİRİLMESİ,

KORUNMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE

ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu ve hazine arazilerinde elektrik enerjisi

üretimine uygun yenilenebilir enerji kaynak alanlarının belirlenmesi, derecelendirilmesi, ko-

runması ve kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kamu ve hazine arazilerinde elektrik enerjisi üretimine

uygun yenilenebilir enerji kaynak alanlarının belirlenmesi, derecelendirilmesi, korunması ve

kullanımını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji

Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 4 üncü madde-

sine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

b) Bakanlıklar Arası Değerlendirme Komisyonu: Yenilenebilir enerji kaynak alanı be-

lirleme çalışmaları kapsamında ilgili kurum/kuruluş temsilcilerinden oluşan komisyonu,

c) Eşik Değer: Yenilenebilir enerji kaynaklarından teknolojik gelişmelere ve ülke ihti-

yaçlarına göre ekonomik bir şekilde faydalanabilmek için sahip olması gereken ve Genel Mü-

dürlük tarafından çıkarılan Teknik Kılavuz Tebliği ile belirlenen asgari değerleri,

ç) Genel Müdürlük: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünü,

d) Kanun: 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi

Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunu,

e) Teknik Çalışma: Herhangi bir alanın potansiyel yenilenebilir enerji kaynak alanı ola-

rak değerlendirilebilmesi için bu kaynağının varlığının tespiti amacı ile yapılan çalışmayı,

f) Teknik Kılavuz Tebliği: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak işlemlerin ayrıntılı bir

şekilde açıklandığı Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak Tebliği,

g) Teknik Çalışma Komisyonu: Yenilenebilir enerji kaynak alanlarındaki kaynağın var-

lığını ortaya koyan teknik çalışmanın, belirlenen usul ve esaslara göre yapılıp yapılmadığının

tespiti amacı ile Genel Müdürlükte oluşturulan komisyonu,
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ğ) Yenilenebilir Enerji Kaynağı: Rüzgâr, güneş,  biyokütle, dalga, gel-git, akıntı, hidrolik

ve jeotermal enerji kaynaklarını,

h) Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA): Kamu ve hazine arazilerinde ülke veya

bölge enerji talebinin karşılanmasında önemli katkılarının olacağı bilimsel veya teknik çalış-

malarla ortaya konulan geliştirilebilir yenilenebilir enerji kaynaklarından en az birinin yüksek

yoğunlukta bulunduğu saha/sahaları,

ı) Yenilenebilir Enerji Kaynak Derecelendirilmesi: Teknolojik, finansal gelişmeler ve

ülke ihtiyaçlarına göre yenilenebilir enerji kaynak alanlarının kaynak,  altyapı imkanları ve bu

alanlara yapılacak yatırım maliyetlerini de dikkate alarak öncelikli olarak değerlendirilecek

yenilenebilir enerji kaynak alanlarının belirlenmesine yönelik metodolojiyi,

i) Yenilenebilir Enerji Terminali (Hub): Yenilenebilir enerji kaynak alanı/alanlarında

üretilecek enerjinin ulusal şebekeye aktarılması için optimum yerde ve sayıda kurulacak trafo

merkezi/merkezlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler ve Komisyonların Oluşturulması

YEKA’ya ilişkin genel ilkeler

MADDE 5 – (1) YEKA ile ilgili olarak aşağıdaki genel ilkelere uyulur.

a) Herhangi bir alanın halihazır durumu tespit edilmeden YEKA olarak değerlendiril-

mesi yapılamaz. YEKA olması düşünülen alanın güncel durumu teknik çalışma kapsamında

değerlendirilir.

b) YEKA’da kaynağın doğallığının muhafaza edilmesi ve devamlılığının sağlanması

esastır.

c) YEKA kamu ve hazine arazilerindeki kaynağa ilişkin herhangi bir enerji üretim faa-

liyetinin yapılabilmesi için lisans alınması zorunludur. Bu alanlarda 2/10/2013 tarihli ve 28783

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin

Yönetmelik kapsamında işlem yapılamaz.

ç) YEKA ile ilgili teknik ve idari çalışmaları Genel Müdürlük yürütür.  Genel Müdür-

lüğün dışında YEKA çalışması yapmak isteyen valilikler, sanayi ve/veya ticaret odaları ve kal-

kınma ajansları, yapacakları/yaptıracakları teknik çalışmayı Genel Müdürlüğe sunarlar.

d) Yapılacak olan teknik çalışmanın içeriği ve kapsaması gereken bilgiler Bakanlık ta-

rafından çıkarılacak Teknik Kılavuz Tebliği ile belirlenir.

e) Teknik Çalışma Komisyonu; çalışmayı uygun bulması durumunda, bir rapor hazır-

layarak, Genel Müdürlük üzerinden Bakanlıklar Arası Değerlendirme Komisyonuna üye ku-

rumların görüşüne sunar.

f) Genel Müdürlük, Bakanlıklar Arası Değerlendirme Komisyonuna üye kurumlardan

gelen değerlendirmeler doğrultusunda YEKA’da gerekli olan revizyonları yapar.

g) Revizyonu yapılan YEKA’ya nihai halinin verilebilmesi için Bakanlıklar Arası De-

ğerlendirme Komisyonunun değerlendirmesine tekrar sunulur.
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ğ) Bakanlık, Bakanlıklar Arası Değerlendirme Komisyonu tarafından bir rapor halinde

Bakanlığa bildirilen nihai YEKA’yı ilan edilmek üzere Resmî Gazete’ye gönderir.

h) Resmî Gazete’de ilan edilen YEKA imar planlarına re’sen işlenmek üzere Bakanlık

tarafından ilgili mercilere bildirilir.

(2) YEKA belirlenmesinde yapılacak teknik çalışmalarda; Genel Müdürlük tarafından

yayımlanan potansiyel atlasları, usulüne uygun olarak yapılan/yaptırılan bilimsel çalışmalar

veya söz konusu alan içerisinde alanı temsil edecek süre, nitelik ve sayıda ölçüm istasyonundan

alınan verilerin kullanılması esastır.

(3) YEKA olarak herhangi bir alanın değerlendirilmeye alınabilmesi için teknik çalışma

yapılması zorunludur.

Komisyonların oluşturulması ve görevleri

MADDE 6 – (1) Teknik Çalışma Komisyonlarının oluşturulması ve görevleri ile ilgili

olarak aşağıdaki ilkelere uyulur.

a) Teknik Çalışma Komisyonu ilgili meslek alanlarında deneyimli, Genel Müdürlük

ve/veya Bakanlığın bağlı ve ilgili kurumlarındaki personelinden seçilir ve en az 5 kişiden oluşur.

b) Teknik Çalışma Komisyonu; valilikler, sanayi ve/veya ticaret odaları ve kalkınma

ajansları tarafından YEKA belirlenmesi amacı ile yapılan/yaptırılan teknik çalışmaların Teknik

Kılavuz Tebliğinde belirlenen esaslara göre yapılıp yapılmadığını denetler.

(2) Bakanlıklar Arası Değerlendirme Komisyonu üyeleri aşağıda belirtilen kurumların

en az Genel Müdür Yardımcısı seviyesinde yöneticilerinden oluşur ve Teknik Çalışma Komis-

yonunun önerdiği YEKA için kurumsal görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında;

a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 4/4/1990

tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı

Kanun Hükmünde Kararname, diğer ilgili mevzuat uyarınca kıyı kenar çizgisi, kıyı yapıları

imar planları, dolgu planları, mücavir alan, çevre düzeni planı ve imar planı ile yapılaşma

yasağı getirilen alanlar, uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış olan alan ve bölgeler,

milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak

alanlar, özel çevre koruma bölgeleri, ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanlar, 11/3/1983

tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında 6/6/2008 tarihli ve

26898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönet-

meliğinde tanımlanan bölge/bölgeler ve alt bölge/alt bölgelerin oluşturulması ve tüm bölgelerde

iyi hava kalitesinin sağlanması için alınması gerekli önlemler, stratejik çevresel değerlendirme

yapılmış alanlar ile yürütülmekte olan plan ve projeler,

b) Sağlık Bakanlığı; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve

bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış olan yönetmelikler ve diğer mevzuat uyarınca çevre ve top-

lum sağlığının korunmasına yönelik hazırlanan ve yürütülen diğer plan ve projeler,

c) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı; mevcut proje veya inşaat halindeki

demiryolları, limanlar, havalimanları, havalimanı mania planları, 24/10/2012 tarihli ve 28451

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haberleşme Seyrüsefer Gözetim Sistemleri Mania Kriter-
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leri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre havalimanı mania planı içinde veya dışında bu-

lunan radar, haberleşme ve seyrüsefer elektronik sistemleri mania kriterleri ile hazırlanan ve

yürütülen diğer plan ve projeler ve hava trafik hizmetleri ile ilgili olarak hazırlanan ve yürütülen

plan ve projeler,

ç) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma

ve Arazi Kullanımı Kanunu, 5/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu, 22/11/1984 tarihli

ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu ve

26/1/1939 tarihli ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında

Kanun ve ilgili diğer mevzuata göre su ürünleri üreme ve istihsal sahaları, 1. ve 2. sınıf kuru

tarım alanları ile 1., 2., 3. ve 4. sınıf sulu tarım alanları, toplulaştırma parselasyon planları,

mera, özel mahsul alanları, gölet, sulama alanları ve drenaj tesisleri ile ilgili bilgi ve/veya harita,

hazırlanan ve yürütülen diğer plan ve projeler,

d) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Maden Kanununa tabi ruhsatlı alanlar ile taş,

kum ve bunun gibi yapı malzemesi alanları ile ilgili bilgi ve/veya harita, 10/6/1983 tarihli ve

2840 sayılı Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin

İşletilmesini Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanun ve 4/6/1985

tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamındaki bor tuzu ile ilgili bilgi ve/veya harita, ha-

zırlanan ve yürütülen diğer plan ve projeler, 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar

ve Doğal Mineralli Sular Kanunu kapsamı ile ilgili bilgi ve/veya harita, hazırlanan ve yürütülen

diğer plan ve projeler,

e) Kültür ve Turizm Bakanlığı; mevcut, kentsel, arkeolojik ve tarihi sit alanları, kültür

ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri ile turizm potansiyeli taşıyan alan-

lar ile ilgili bilgiler ve diğer plan ve projeler,

f) Orman ve Su İşleri Bakanlığı; 1/100.000 veya 1/25.000 ölçekli orman ve ağaçlandı-

rılacak alanlar, muhafaza ormanları, mer’i kanunlar ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına

alınmış tür, alan ve bölgeler, içme ve kullanma suyu temin edilen ve edilmesi planlanan kay-

nakların korunması, koruma alanları ve koruma esaslarının belirlenmesi maksadıyla yapılan/ya-

pılacak özel hüküm belirleme ve özel planlama çalışmalarında elde edilen bilgiler, haritalar ve

bu konuda hazırlanan ve yürütülen diğer çalışmalar,

g) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; mevcut, inşaat ve proje halindeki sulama alanları,

göl, gölet, baraj, baraj rezervuarı, akarsular, yeraltı su kaynakları, 31/12/2004 tarihli ve 25687

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve bunun dışındaki yö-

netmeliklerde belirtilen içme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan su kaynaklarının

su toplama havza sınırı ile mutlak, kısa, orta ve birinci ve ikinci kısım uzun mesafeli koruma

alanlarının sınırları ile ilgili bilgi ve/veya harita, hazırlanan ve yürütülen diğer plan ve proje-

ler,

ğ) Karayolları Genel Müdürlüğü; mevcut, proje ya da inşaat halindeki yollar, çevre yol-

ları, hazırlanan ve yürütülen diğer plan ve projeler,

h) Meteoroloji Genel Müdürlüğü; hakim rüzgar yönü ve diğer meteorolojik veriler, ha-

zırlanan ve yürütülen diğer plan ve projeler,
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ı) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. (TEİAŞ) ve

Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürlükleri; mevcut, inşaat ve proje halindeki

enerji nakil hatları, enerji tesisleri ile ilgili bilgi ve/veya harita, hazırlanan ve yürütülen diğer

plan ve projeler,

i) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü; ruhsatlı olmayan maden yataklarının bu-

lunduğu alanlar, jeotermal su kaynakları, jeolojik yapı, fay hattı, diğer benzersiz jeolojik ve

jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar ile ilgili bilgi ve/veya harita, hazırlanan ve yürü-

tülen diğer plan ve projeler,

j) Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü; mevcut, inşaat ve

proje halindeki boru hatları ile ilgili bilgi ve/veya harita, hazırlanan ve yürütülen diğer plan ve

projeler,

k) Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü; özel çevre koruma bölgeleri ile bu

bölgelerle ilgili çevre düzeni planı ve plan notları ile ilgili bilgi ve/veya harita, hazırlanan ve

yürütülen diğer plan ve projeler,

l) GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı; GAP kapsamındaki illerde yapılmış nazım

imar planı, çevre düzeni planı, plan notları ile ilgili bilgi ve/veya harita, hazırlanan ve yürütülen

diğer plan ve projeler,

m) İlgili valilik ve/veya belediyeler; idari, imar, mücavir alan sınırları, imar planı ve

plan notları, mevcut, inşaat ve proje halindeki sanayi tesisleri ve tesislerin yerleştiği alanlar

için hazırlanan plan ve notları, atık su arıtma tesisi, katı atık depolama tesisi, diğer mevzuatla

getirilen yasaklar ve kısıtlamalar nedeniyle hiçbir sanayi tesisinin kurulmasına izin verilmeyen

alanlar, jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme ruhsatı, Devletin hüküm ve

tasarrufu altında bulunan alanlar ile özel kurum ve kuruluşlara belirli amaçlarla tahsis edilmiş

alanlar ile ilgili bilgi ve/veya harita, hazırlanan ve yürütülen diğer plan ve projeler,

n) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu; Lisanslı elektrik üretim tesisleri ve projeleri,

o) Milli Savunma Bakanlığı; 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler

ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamındaki alanlar, NATO Akaryakıt Boru Hatları, haber-

leşme, seyrüsefer ve radar sistemleri, askeri havalimanı mania planları v.b. projeler,

ö) Milli İstihbarat Teşkilatı; Muhabere ve elektronik istihbarat kapsamındaki sistemler

ve tesisler ile diğer  plan ve projeler,

p) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı; 15/5/1959 tarihli ve 7269 sa-

yılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara

Dair Kanun kapsamındaki iş ve işlemler, su baskını, heyelan ve kaya düşmesi gibi afet risk ve

tehlikesine maruz alanlar, bulunduğu deprem kuşağı, ilgili bilgi ve/veya harita, hazırlanan ve

yürütülen diğer plan ve projeler,

r) Kalkınma Bakanlığı; ulusal planlar ve planlamalar

gibi konular açısından bir değerlendirme yaparak önerilen kaynak alanı içinde yenile-

nebilir enerji kaynaklarına dayalı yatırım yapılamaz alanları koordinatları ve yasal gerekçele-

riyle birlikte Genel Müdürlüğe bildirir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YEKA Belirlenmesi ve Derecelendirilmesi, Korunması, Kullanılması, Azami Derecede

Yararlanmak İçin Gerekli Altyapının Geliştirilmesi Esas, İlke ve Kriterler

YEKA belirleme ve derecelendirme ilke ve kriterleri

MADDE 7 – (1) YEKA, aşağıdaki özelliklerden bir ya da birkaçını ihtiva eden alan-

lardır.

a) YEKA Bakanlık tarafından çıkarılacak Teknik Kılavuz Tebliği ile belirlenecek bü-

yüklük ve asgari kurulu güçlerde elektrik üretim tesisinin kurulmasına imkan tanımalıdır.

b) YEKA yenilenebilir enerji kaynak türüne göre Teknik Kılavuz Tebliği ile belirlenen

eşik değerleri sağlamalı ve yenilenebilir enerji kaynağının varlığı teknik çalışma ile ortaya ko-

nulmalıdır.

c) Eşik değer analizleri teknolojik gelişmeler ve ülke ihtiyaçlarına göre Genel Müdürlük

tarafından değiştirilebilir.

ç)YEKA belirlenmesine engel olacak nitelikte ilgili kurum veya kuruluşların söz konusu

alan üzerinde kısıtlayıcı bir proje, çalışma, uygulama veya bir işlevi olmamalıdır.

d) Genel Müdürlük, metodolojisi Teknik Kılavuz Tebliği ile belirlenecek yöntemi kul-

lanarak YEKA’yı derecelendirir ve öncelikli olarak değerlendirilecek kaynak alanlarını belir-

ler.

e) Teknik Kılavuz Tebliği ile belirlenen diğer kriterleri karşılamalıdır.

YEKA’nın korunmasına ilişkin esas ve ilkeler

MADDE 8 – (1) YEKA’nın korunmasına ilişkin aşağıda yer alan usul ve esaslara

uyulur.

a) Bu Yönetmelik kapsamında belirlenerek Resmî Gazete’de ilan edilen alanlardaki ye-

nilenebilir enerji kaynağının karakteristik değerlerini değiştirebilecek her türlü proje ve plan-

ların hazırlık safhasında Genel Müdürlüğün görüşünün alınması şarttır.

b) YEKA içinde ve birbirine komşu kaynak alanları arasında koridorlar tesis edilebilir.

c) YEKA’da ulusal güvenlik ve kamu yararı bulunduran haller dışında bu kaynaktan

yararlanmayı engelleyici nitelikte işlem tesis edilemez. Ancak YEKA olarak ilan edilen alan-

ların korunmasına yönelik alanın ekolojik, fiziki ve teknik özelliklerine göre talep edilebilcek

ek tedbirler Bakanlığın uygun görüşü alınarak uygulanabilir.

YEKA’nın kullanılmasına ilişkin esas ve ilkeler

MADDE 9 – (1) YEKA’nın kullanılmasında aşağıda yer alan usul ve esaslara uyulur.

a) YEKA, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 2/11/2013 tarihli

ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında

kullandırılır.

b) YEKA’da yapılacak parselasyon ile oluşturulacak değişik mekanik güçlerdeki pro-

jeler Bakanlık ve/veya yetkilendireceği kurum kuruluşlar tarafından 6446 sayılı Elektrik Piya-

sası Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde yapılacak yarışma ile tüzel kişilere tahsis

edilir.
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YEKA’dan azami derecede yararlanabilmek için gerekli altyapının geliştirilmesine
yönelik  kurum ve kuruluşların sorumluluklarına ilişkin esas ve ilkeler

MADDE 10 – (1) YEKA’dan verimli bir şekilde yararlanılabilmesine yönelik olarak
bu alanların lisanslı elektrik enerjisi üretimi tesislerine kullandırılmasını özendirmek için ilgili
kurum ve kuruluşlar tarafından aşağıda belirtilen ilke ve esaslara azami derecede uyulur.

a) Genel Müdürlük YEKA’yı optimum büyüklüklerde kaynağa göre parselleri ve kurulu
güçleri belirler, gerekli ölçüm ve ön fizibilite çalışmalarını yapar/yaptırır.

b) Arazi izinlerinin alınmasında prosedürü azaltıcı yönde çalışmalar yapar.
c) Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, YEKA’nın enerji potan-

siyelini yük merkezlerine aktarmak için söz konusu alanı bir yenilenebilir enerji terminal olarak
değerlendirip lisanslanacak projeler doğrultusunda elektrik altyapı planlarını hazırlar, gerekli
tesislerin yapımını Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ile Kullanıcı ara-
sında imzalanan bağlantı anlaşmalarını müteakip gerçekleştirir.

ç) Genel Müdürlük YEKA’nın ulaşım altyapısının iyileştirilmesi yönünde girişimlerde
bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

Halihazırdaki enerji ihtisas endüstri alanları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce YEKA kap-

samına giren alana sahip kamu kurum ve kuruluşları Bakanlığa başvurarak alanın YEKA kap-
samında işlem görmesini teminen başvuruda bulunur.

(2) Başvuruda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli harita üzerine işlenmiş alan, yapılmış ise kay-
naklara göre parsel bilgileri, teknik çalışma v.b. bilgiler basılı ve elektronik ortamda dosyala-
narak Bakanlığa sunulur.

Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yü-

rütür.
—— • ——

Maliye Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığından:
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU BURS-KREDİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2004 tarihli ve 25563 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliğinin 15 inci maddesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“Madde 15 – Burs almaya hak kazanan öğrenci, metni ve alınma usulü Genel Müdür-
lükçe hazırlanan taahhütnameyi Kuruma vermekle yükümlüdür. Öğrencinin tabi olacağı mü-
kellefiyetler, öğrenciden alınacak taahhütnamede ayrıca belirtilir.’’

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı ile Gençlik ve Spor Bakanı

birlikte yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
PETROL PİYASASINDA YAPILACAK DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA 

VE SORUŞTURMALARDA TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLAR
HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilen

petrol ve madeni yağın doğrudan veya işlenerek güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı
içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin gözetimine, denetimine ve yap-
tırımların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmelik, petrol piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tü-

zel kişiler ve gözetim firmaları ile ilgili yapılacak denetimler ile bu kişilerin ilgili mevzuat hü-
kümlerine aykırı faaliyet ve işlemleri nedeniyle yapılacak ön araştırma ve soruşturmalarda
takip edilecek usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmelik, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Dü-

zenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 ‒ (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akaryakıt: Benzin türleri, nafta (hammadde, solvent nafta hariç), gazyağı, jet yakıtı,

motorin türleri, fuel-oil türleri ile biodizeli,
b) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
c) Başkanlık: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığını,
ç) Daire Başkanı: Denetim Dairesi Başkanını,
d) Daire Başkanlığı: Denetim Dairesi Başkanlığını,
e) Gözetim Firması: Ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret etmek üzere yetki verilen

bağımsız gözetim firmasını,
f) Ham petrol: Yerden çıkarılan sıvı haldeki doğal hidrokarbonları,
g) İlgili mevzuat: Petrol piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge

ve Kurul kararlarını,
ğ) Kaçak akaryakıt: 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

hükümleri uyarınca kaçak olarak kabul edilen akaryakıtı,
h) Kanun: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu,
ı) Kullanıcı: Petrol kullanımı yapan gerçek ve tüzel kişileri,
i) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
j) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
k) Madeni yağ: Baz yağına veya kimyasal sentez yöntemi ile işlenen maddelere, bazı

katkıların ilavesi sonucu, hareketli ve temas halinde olan iki yüzey arasındaki sürtünme ve/veya
aşınmayı azaltma veya soğutma özelliğine sahip mamul haline getirilen doğal veya yapay mad-
deleri,

l) Petrol: Akaryakıt, ham petrol ve ürünleri,
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m) Piyasa: Petrolün temini ve satışı, rafinajı, işlenmesi, depolanması, iletimi, ihrakiye
teslimi, taşınması, dağıtımı, bayiliği, kullanımı ve bunlarla ilişkili iş ve işlemlerden oluşan pi-
yasayı,

n) Şahit numune: Test veya muayene yapılmasının gerekli olduğu hallerde; test, mua-
yene ve/veya belgelendirme kuruluşuna gönderilen numunenin zayi olması veya test sonuçla-
rına yönelik herhangi bir itiraz olması durumunda başvurulmak üzere denetimle görevli kişi
tarafından alınan ve muayeneyi yapan laboratuvarda uygun koşullarda saklanan numuneyi,

o) Teknik düzenleme: Petrolün ve madeni yağın, ilgili idari hükümler de dahil olmak
üzere, standartları, ölçüleri, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji,
sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususla-
rından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,

ö) Ulusal marker: Akaryakıta; rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün
olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak akaryakıttan teknik düzenle-
melere uygun olan akaryakıta veya benzin türlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu
edilmeden önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliği haiz kimyasal ürünü,

p) Uzman: Enerji Uzmanını,
r) Uzman Yardımcısı: Enerji Uzman Yardımcısını,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar ilgili

mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.
İKİNCİ BÖLÜM

Denetimlere İlişkin Usul ve Esaslar
Denetim
MADDE 5 ‒ (1) Denetim, petrol piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel ki-

şilerin piyasaya ilişkin faaliyetlerinin ve hesaplarının ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunun
incelenmesi ve bu kişilerce piyasaya arz edilen petrol ve madeni yağın teknik düzenlemelere
uygunluğunun araştırılması; hata, aykırılık, usulsüzlük ve suistimallerin tespit edilmesi halinde
ilgili kanunlarda öngörülen gerekli yaptırımların uygulanması suretiyle yapılan çalışmalardır.

Denetimlerin yürütülmesi
MADDE 6 ‒ (1) Kurum, piyasa faaliyetlerini kendi personeli veya gerektiğinde diğer

kamu kurum ve kuruluşları personeli eliyle denetime tâbi tutar.
(2) 7, 8 ve 9 uncu maddelerde belirtilen yetki ve yükümlülükler ile 10 uncu maddede

belirtilen ilkeler, Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuru-
luşları için de geçerlidir.

Denetlenen gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülükleri
MADDE 7 ‒ (1) Denetlenen gerçek veya tüzel kişiler;
a) İşletme, tesis ve yatırımları ile yasal defter kayıtları ve belgelerini Kurum denetimine

sunmakla,
b) Piyasa faaliyetine konu olan her türlü emtianın incelenmesini ve numune alınmasını

sağlamakla,
c) Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli tarafından piyasa faaliyetine

ilişkin gerekli görülen her türlü bilgi, belge ve defterin aslını ibraz etmekle, istenmesi halinde
suretlerini zamanında vermekle ve personelin çalışmasına elverişli bir ortam sağlamakla,

ç) İstenildiğinde yazılı ve/veya sözlü bilgi vermek ve/veya düzenlenen tutanakları im-
zalamakla,
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d) Hesap, işlem ve mali tabloları ile iç kontrol sistemlerini denetime uygun ve hazır
hale getirmekle,

yükümlüdür.
(2) Denetlenen gerçek veya tüzel kişiler, gizlilik gerekçesiyle bilgi, belge ve numune

vermekten imtina edemez.
Denetim yapan kurum personelinin yetkileri
MADDE 8 ‒ (1) Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli;
a) Denetlemekle görevlendirildiği tesis ve işletmeler ile piyasa faaliyetine konu olan

her türlü emtiayı inceleme, bu emtiadan numune alma ve gerektiği takdirde bu tesis ve işlet-
meleri geçici mühürlemeye veya yetkilendirildiği takdirde faaliyetlerini geçici durdurmaya,

b) Gerekli görülen her türlü bilgi ve belgeyi isteme, yasal defter kayıtlarını inceleme,
bunların suretlerini alma ve yerinde inceleme yapmaya,

c) Konu ile ilgili yazılı veya sözlü bilgi isteme ve gerekli tutanakları düzenlemeye,
ç) Görevinin gerektirdiği durumlarda, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan

bilgi ve belge istemeye,
d) Görev alanına giren konularda ve ilgili mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan ih-

tiyaçlar çerçevesinde inceleme ve araştırma yapmaya, görüş ve önerilerini Kuruma sunmaya,
e) Görevinin gerektirdiği durumlarda, mülki amirler ve kolluk güçleri ile diğer kamu

kurum ve kuruluşlarından yardım istemeye,
yetkilidir.
Denetim yapan kurum personelinin yükümlülükleri
MADDE 9 ‒ (1) Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli;
a) İlgili gerçek veya tüzel kişiler tarafından kendisine tevdi edilen defter ve belgeleri

işlerinin gerektirdiği süre içerisinde muhafaza ve işin bitiminde iade etmekle,
b) Denetim faaliyeti dolayısıyla edindiği bilgilerden gizlilik taşıyanları, kanunen yetkili

kılınanlardan başkasına açıklamamak ve doğrudan veya dolaylı şekilde kendi veya üçüncü ki-
şiler yararına kullanmamakla,

c) Defter kayıtları ve belgeler üzerinde incelemenin gereği olan işaretler dışında; şerh,
ilave ve düzeltme yapmamakla,

ç) Denetim yaptığı yerlerde, görev ve sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygu-
sunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmamak ve yönetime müdahale etmemekle,

yükümlüdür.
Denetimde uyulacak ilkeler
MADDE 10 ‒ (1) Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli, denetim faali-

yeti sırasında aşağıdaki ilkelere uyar:
a) Denetim faaliyeti sırasında, sonuçların değerlendirilmesinde ve denetim raporunun

hazırlanmasında tarafsız bir bakış açısına sahip olmak.
b) Dürüstlük ve tarafsızlığını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkan vermemek.
c) Denetim faaliyetine ilişkin çalışmaların her aşamasında, görevinin gerektirdiği özen

ve titizliği göstermek.
ç) Bu Yönetmelikle düzenlenen denetim ilke ve esaslarının yanı sıra genel kabul görmüş

denetim ilke ve esaslarına uymak.
d) Denetim sırasında piyasayı olumsuz yönde etkileyebilecek derecede önem arz eden

hususların tespit edilmesi halinde, denetim faaliyetinin sonuçlanmasını beklemeksizin Kurumu
derhal bilgilendirmek.
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Denetim yapmakla görevli personelin kendisini tanıtma zorunluluğu
MADDE 11 ‒ (1) Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli ile Kurum adına

denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait personel, göreve baş-
lamadan önce kimlik belgesi ve/veya görevlendirme yazısıyla kendisini denetlenen gerçek kişi
veya tüzel kişi yetkilisine tanıtmak zorundadır.

(2) Personelin görevlendirme yazısında denetimin amacı, kapsamı, süresi ve yetkinin
çerçevesi yer alır.

Yazışma usulü
MADDE 12 ‒ (1) Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli, görevinin ge-

rektirdiği durumlarda; ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile yapacağı yazışmaları, Kurum merke-
zinde iken Daire Başkanlığı aracılığıyla, Kurum merkezi dışında görevli iken doğrudan yapar.
Ancak, Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşları ile yabancı ülkelere yö-
nelik yazışmalar Kurum aracılığıyla yapılır.

(2) Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşları
denetimin gerektirdiği yazışmaları doğrudan yapar.

Raporların sunulması
MADDE 13 ‒ (1) Denetim yapmakla görevlendirilen Kurum personeli tarafından dü-

zenlenen rapor ile Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuru-
luşları tarafından düzenlenen ve mevzuat ihlali tespitini içeren rapor, tutanak veya yazılar,
Daire Başkanlığına iletilir.

(2) Daire Başkanı, kendi görüşünü de belirtmek suretiyle rapor, tutanak veya yazıları
Başkanlığa sunar.

(3) Başkan, söz konusu rapor, tutanak ve yazıları Kurul gündemine alır.
Yaptırımlar
MADDE 14 ‒ (1) Kurum personeli ya da Kurum adına denetim yapmakla yetkilendi-

rilen diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan denetimlerde ilgili mevzuat hüküm-
lerine aykırılık tespit edilmesi halinde, Dördüncü Bölümde yer alan hükümler çerçevesinde iş-
lem yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhbar ve Şikayet, Ulusal Marker Kontrolü, Numune Alma,

Analiz ve Mühürleme
İhbar ve şikayetler
MADDE 15 ‒ (1) Piyasa faaliyetlerine ilişkin ihbar ve şikayetler doğrudan Kuruma

veya Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ya-
pılır.

(2) Akaryakıt ve madeni yağın niteliğine ilişkin kullanıcı ihbar ve şikayetleri öncelikle
bunların satın alındığı kişiye ve/veya bu kişinin tedarikçisine yapılır. Yapılacak şikayete otuz
gün içerisinde hiç veya tatmin edici cevap alınamadığı takdirde yapılan yazışmalar da ek ya-
pılarak Kuruma müracaat edilebilir. Teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ve madeni
yağ ikmal edenler kullanıcıya verdikleri zarar ve hasarları tazmin etmekle yükümlüdür. Zarar
ve hasarların tazmini hususunda taraflar arasında anlaşmazlık olması halinde Tüketicinin Ko-
runması Hakkında Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) İhbar ve şikayet dilekçelerinde; şikayetçinin adı-soyadı, imzası, T.C kimlik numarası
ile iş veya ikametgah adresinin belirtilmesi gerekir. İhbar ve şikayet dilekçelerine ihbar veya
şikayete konu satış belgesinin aslı veya fotokopisi ile konu ile ilgili daha önce yapılan başvuru
ve işlemlere ilişkin bilgi ve belgeler eklenir.
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(4) Dağıtıcılar, kendi tescilli markası altında yapılan faaliyetlere ilişkin kalite kontrol
izlemesini etkin biçimde yapmak, bayilerinin ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan tek elden
satış sözleşmesine uygun piyasa faaliyeti yapıp yapmadığını denetlemek, Kurum tarafından
belirlenen esaslara uygun olarak bayilerinde kaçak akaryakıt satışının yapılmasını önleyen tek-
nolojik yöntemleri de içeren bir denetim sistemi kurmak ve uygulamak ile bayiliğin iptal edil-
mesi halinde gerekçeleriyle birlikte Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Dağıtıcı lisansı sahibi,
kurduğu denetim sistemine Kurumun erişimini sağlar. Dağıtıcı lisansı sahipleri, bayi denetim
sisteminin kurulmadığı veya kurulan sistemin Kurumca yapılan düzenlemelere uygun bulun-
madığı tespit edilen bayilere akaryakıt ikmali yapamaz. Dağıtıcı lisansı sahipleri, yaptıkları pi-
yasa faaliyetleri ile ilgili olarak, kullanıcılardan gelen şikayet başvurularını izlemek ve değer-
lendirmekle yükümlüdür. Dağıtıcı lisansı sahipleri, şikayet başvurularını başvuru tarihinden
itibaren en geç otuz gün içerisinde müşterinin talep etmesi halinde elektronik posta veya yazılı
olarak cevaplar ve gerekli işlemi yapar. Şikayet başvurularına ilişkin olarak yapılan işlemler
dağıtıcı lisansı sahiplerince kayıt altına alınır ve talep edilmesi halinde Kuruma verilir.

(5) Kurumca yapılan değerlendirme sonucu işleme konulan ihbar ve şikayet üzerine,
gerekirse Kurum personeli veya Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu
kurum ve kuruluşları vasıtasıyla numune alınmak suretiyle şikayet konusu akaryakıt ve madeni
yağın teknik düzenlemelere uygun olup olmadığı akredite laboratuvar analiziyle belirlenir.

(6) İhbar ve şikayet konusunun akaryakıt ve madeni yağın teknik düzenlemelere uy-
madığı yönünde olması ve yapılan laboratuvar analizinin bu iddiayı doğrulamaması halinde,
ihbar ve şikayet Kurul gündemine alınmaksızın işlemden kaldırılır.

(7) Lisanssız piyasa faaliyeti yapıldığı ya da kaçak akaryakıt ikmal edildiği konusundaki
somut ihbar ve şikayetler ile adli veya mülki makamlar, kolluk kuvvetleri ve diğer kamu kurum
ve kuruluşlarının bu konudaki bildirimleri üzerine; başka merciler tarafından başlatılmış olan
denetimlere katılmak üzere Kurum personeli görevlendirebilir, Kurum adına denetim yapmakla
yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşlarından protokol kapsamında talepte bulunabilir.
Denetimle görevli personel, kendisinin veya ihbar ve şikayet sahibinin ya da bildirimi yapan
mercilerin tespitleri üzerine, lisanssız piyasa faaliyeti yapıldığı ya da kaçak akaryakıt ikmal
edildiği hususunda ciddi emarelere ulaşırsa, söz konusu faaliyeti veya ürün ikmalini geçici ola-
rak mühürleme suretiyle durdurur. Bu konuda gerekirse adli ve mülki makamlardan Kanunun
13 üncü maddesi uyarınca yaptırım talebinde bulunur. Yapılan işlem Kurul gündemine öncelikle
alınır. Kurul, gerek görürse konu hakkında ön araştırma ve/veya soruşturma açılmasına karar
verebilir.

(8) Diğer mevzuata göre suç oluşturan işlemlerin tespiti halinde durum en kısa sürede
ilgili mercilere bildirilir.

Ulusal marker kontrolü, numune alma, test ve analiz
MADDE 16 ‒ (1) Denetim, ön araştırma ve soruşturmalarda, gerek görülmesi halinde

seyyar kontrol cihazı ile ulusal marker kontrolü yapılır ve/veya test ve analiz yapılmak üzere
numune alınır. Seyyar kontrol cihazı ile yapılan ulusal marker kontrolü ile ilgili olarak, bir ör-
neği Ek-1’de yer alan Ulusal Marker Tespit Tutanağı üç nüsha olarak düzenlenir. Düzenlenen
tutanağın bir nüshası ilgili gerçek veya tüzel kişiye verilir, bir nüshası ise işlem yapılmak üzere
Kurumda saklanır. Marker kontrolü, Kurum adına denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu
kurum ve kuruluşları tarafından yapılmış ise, tutanağın bir nüshası denetimi yapan kamu kurum
ve kuruluşunda kalır.

(2) Ulusal markerin gerekli şart ve seviyede bulunmadığının tespiti halinde, 10/9/2004
tarihli ve 25579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik
Kriterler Hakkında Yönetmelikte öngörülen analizler yapılmak üzere numune alınır. Aynı
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zamanda, geçici mühürleme yapılarak adli işlemler için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulur. Bu durum, Kanunun 19 ve 20 nci maddelerinde öngörülen idari para
cezası ve idari yaptırımların uygulanmasına engel teşkil etmez.

(3) Valilikler, denetim yapmakla görevli personelin başvurusu halinde, ulusal marker
kontrolü yapılması ve numune alınması sırasında Kanunun 18 inci maddesi uyarınca gerekli
emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.

(4) Alınacak numune miktarının belirlenmesi ile alınma şekli ve usulü, ilgili Türk Stan-
dartları Enstitüsü Standartlarında belirtildiği şekilde yapılır.

(5) Numune, ürünün yapısına ve özelliğine göre, test ve analizlerin gerektirdiği ölçüyü
aşmamak üzere biri şahit numune olmak üzere ürünün türüne göre analiz yapılmak ve şahit
numune olarak saklanmak üzere motorin türlerinde beş, diğer akaryakıt türlerinde dört adet
olarak alınır. Alınan numuneler için bir örneği Ek-2’de yer alan Numune Alma Tutanağı üç
nüsha olarak düzenlenir. Düzenlenen tutanağın bir nüshası ilgili gerçek veya tüzel kişiye verilir,
bir nüshası ise işlem yapılmak üzere Kurumda saklanır. Numune alma işlemi, Kurum adına
denetim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmış ise, tu-
tanağın bir nüshası denetimi yapan kamu kurum ve kuruluşunda kalır.

(6) Numuneler, mühürleri bozulmadan açılmayacak şekilde mühürlenir ve üzerlerine
tutanakla ilişkisini gösterecek şekilde bir örneği Ek-3’te yer alan Numune Etiketi konulur.

(7) Alınan numunelerin bir adedi ilgili gerçek veya tüzel kişiye verilir. Kalan numuneler
ise, numune alma tarihinden itibaren en geç beş iş günü içerisinde bir örneği Ek-4’te yer alan
Numune Teslim Tutanağı ile laboratuvara teslim edilir. Laboratuvar şahit numuneyi yed-i emin
sıfatıyla saklar. Şahit numune, test ve muayene raporunun tanzim tarihini izleyen doksan gün
içerisinde konuya ilişkin herhangi bir adli veya idari soruşturma başlatılmaması halinde imha
edilebilir. Adli veya idari soruşturma başlatılması halinde, şahit numune soruşturma ve yargı
süreci tamamlanana kadar laboratuvar tarafından saklanır.

(8) Alınan numunelerin analizi, akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş sa-
bit veya gezici laboratuvarlar vasıtasıyla yapılır. Laboratuvara teslim edilen numunelere Petrol
Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ana-
lizler yapılır. Laboratuvar, yapılması istenilen analizleri numune özellikleri değişime uğrama-
dan on beş gün içerisinde yapar ve sonucunu bir raporla tespit eder. Laboratuvar, raporun bir
nüshasını muhafaza eder, iki nüshasını, bir adedi ilgili gerçek ya da tüzel kişiye verilmek üzere
numune alan birime, bir nüshasını da gereği yapılmak üzere Kuruma en geç üç iş günü içinde
bildirir.

(9) Kanun kapsamında yapılan test ve analiz giderleri Kurumca karşılanır.
Mühürleme
MADDE 17 ‒ (1) Akaryakıt veya madeni yağın teknik düzenlemelere uygun olmadı-

ğının veya akaryakıtta ulusal markerin gerekli şart ve seviyede bulunmadığının tespit edilmesi
halinde, bunların piyasaya arzı geçici olarak mühürleme suretiyle durdurulur ve yapılan işlem
Kurul gündemine öncelikle alınır. Akaryakıt veya madeni yağın teknik düzenlemelere uygun
olup olmadığı akredite laboratuvar analiziyle tespit edilir.

(2) Seyyar kontrol cihazı ile yapılan ölçüm sonucunda ulusal marker seviyesinin ge-
çersiz çıkması halinde; akredite laboratuvar sonucuna kadar ulusal marker seviyesi geçersiz
çıkan numunenin alındığı tank, pompa gibi yerlerle sınırlı olmak üzere geçici mühürleme ya-
pılır.

(3) Alınan numunede ulusal marker seviyesinin geçersiz olduğunun akredite laboratuvar
analiz raporu ile tespiti halinde; rafineri hariç her türlü tesis mühürlenerek, lisansa tabi tüm
faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar
geçici olarak durdurulur.
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(4) Alınan numunede ulusal marker seviyesinin geçerli olduğunun akredite laboratuvar
analiz raporu ile tespiti halinde; yapılan geçici mühürleme kaldırılarak faaliyete devam edilmesi
sağlanır.

(5) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımı yapılan ve ulusal markere
bağlı olmayan kaçak akaryakıt tespiti halinde, rafineri hariç her türlü tesis mühürlenerek, lisansa
tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşin-
ceye kadar geçici olarak durdurulur.

(6) Kaçak akaryakıtın; icrası için tesis gerektirmeyen ihrakiye teslimi lisansı veya is-
tasyonsuz bayilik lisansı sahiplerinin lisansa tabi faaliyetleri kapsamında tespiti halinde lisansa
tabi faaliyetlerinin tümü, lisansına ihrakiye teslimi faaliyeti işli dağıtıcı lisansı sahiplerinin
icrası için tesis gerektirmeyen ihrakiye faaliyetleri kapsamında tespiti halinde de ihrakiye tes-
limine ilişkin faaliyetlerinin tümü, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme ka-
rarı kesinleşinceye kadar geçici olarak durdurularak Kurum internet sitesinde ilan edilir.

(7) Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker elde etmeye, satmaya ya da herhangi bir
piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacak şekilde lisansa esas teşkil eden belgelerde belirle-
nenlere aykırı olarak, sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman bulunan tesisler hakkında
da beşinci fıkradaki usule göre mühürleme işlemi yapılır.

(8) Piyasada lisans almaksızın lisansa tabi faaliyetlerin yapıldığının tespit edilmesi ha-
linde, faaliyetin yürütüldüğü tesis veya işletme lisans alınıncaya veya söz konusu tesis Kanuna
göre lisans gerektirmeyen faaliyet gösterecek hale getirilinceye kadar geçici olarak mühürlenir.

(9) Akaryakıt istasyonu kapsamında sürdürülen bayilik faaliyetlerinin ilgili mevzuata
aykırılığının tespit edilmesi halinde, anılan istasyonda yapılan akaryakıt ikmali geçici olarak
mühürleme suretiyle durdurulur.

(10) Mühürleme işlemi ile ilgili olarak bir örneği Ek-5’te yer alan Mühürleme Tutanağı
üç nüsha olarak düzenlenir. Mühürleme Tutanağının bir nüshası ilgili gerçek veya tüzel kişiye
verilir, bir nüshası ise işlem yapılmak üzere Kurumda saklanır. Mühürleme, Kurum adına de-
netim yapmakla yetkilendirilen diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmış ise, tuta-
nağın bir nüshası bunlarda kalır. Mühürleme işlemi, işletmenin veya tesisin görünür bir yerine
levha asılmak suretiyle üçüncü şahıslara duyurulur. Konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler ivedi
olarak Kuruma gönderilir.

(11) Mühürler, gerektiğinde Kurum veya Kurum adına denetim yapmakla yetkilendi-
rilen diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personeli tarafından sökülür. Mühürler sökülmeden
önce, mühürlerin düzgünlüğü ve üzerindeki bilgilerin doğru olup olmadığı kontrol edilir.

(12) Yetkililer dışında mührün bozulması halinde Kurum, ilgili makama suç duyuru-
sunda bulunur. Lisans iptaline veya mühürlemeye rağmen, faaliyetlerini sürdüren gerçek kişiler
ile tüzel kişilerin yetkilileri hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
ilgili hükümleri uygulanır.

(13) Mühürleme işleminin yapılmasıyla ilgili olarak, gerekirse adli ve mülki makam-
lardan Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca yaptırım talebinde bulunulur.

Tutanak imzalamaktan imtina edilmesi
MADDE 18 ‒ (1) Denetim, ön araştırma ve soruşturmalarda; marker kontrolü, numune

alma ve mühürlemeye ilişkin tutanakların düzenlenmesi sırasında ilgili gerçek veya tüzel kişi-
nin, sorumlu yetkilisinin veya vekilinin yerinde bulunmaması veya tutanağı imzalamaktan im-
tina etmesi durumunda, düzenlenen tutanak denetim yapmakla görevli personel tarafından im-
zalanarak bir sureti ilgiliye verilir. İlgililerin sureti almaktan imtina etmesi veya herhangi bir
ilgili bulunmaması durumunda tutanak, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hü-
kümleri uyarınca tebliğ edilir.

27 Kasım 2013 – Sayı : 28834                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 43



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ön Araştırma ve Soruşturmalara İlişkin Usul ve Esaslar

Ön araştırma ve soruşturma
MADDE 19 ‒ (1) Kurul, resen veya kendisine intikal eden ihbar veya şikayetler üze-

rine, petrol piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümle-
rine aykırı faaliyet ve işlemleri nedeniyle, doğrudan soruşturma açılmasına ya da soruşturma
açılmasına gerek olup olmadığının tespiti için ön araştırma yapılmasına karar verir.

(2) Ön araştırma yapılmasına karar verilmesi halinde Başkan, ön araştırmayı yürütmek
üzere Daire Başkanlığını görevlendirir. Ön araştırma, Kurumda görevli Uzman ve/veya Uzman
Yardımcıları vasıtasıyla Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülür. Daire Başkanı, gerekirse
konu hakkında ilgili hizmet birimlerinden yazılı görüş talep edebilir.

(3) Ön araştırma yapmakla görevlendirilen Kurum personeli, görevlendirildiği tarihten
itibaren en geç otuz gün içinde elde ettiği bilgileri, delilleri ve konu hakkındaki görüşlerini içe-
ren ön araştırma raporunu Daire Başkanlığına iletir. Daire Başkanı, kendi görüşünü de belirtmek
suretiyle raporu Başkanlığa sunar.

Ön araştırmanın sonuçlanması
MADDE 20 ‒ (1) Ön araştırma raporu, Başkan tarafından Kurul gündemine öncelikle

alınır. Kurul, raporu değerlendirerek soruşturma açılıp açılmamasına karar verir.
Soruşturmaya başlama, ihbar ve geçici durdurma
MADDE 21 ‒ (1) Doğrudan veya ön araştırma neticesinde soruşturma açılmasına karar

verildiği takdirde Başkan, soruşturmayı yürütmek üzere Daire Başkanlığını görevlendirir. So-
ruşturma, Kurumda görevli Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları vasıtasıyla Daire Başkanlığı
koordinasyonunda yürütülür. Daire Başkanı, gerekirse konu hakkında ilgili hizmet birimlerin-
den yazılı görüş talep edebilir.

(2) Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen soruşturma, Kurulca soruşturma açılmasına
karar verildiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde tamamlanır. Gerekli görüldüğü hallerde
bir defaya mahsus olmak üzere Kurul tarafından üç aya kadar ek süre verilebilir.

(3) Daire Başkanlığınca, hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan
soruşturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın on beş günlük süre içinde
giderilmesi gerektiği, aksi halde yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdu-
rulabileceği veya lisansının doğrudan iptal edilebileceği ihbar edilir.

(4) Yapılan ihbar üzerine ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın verilen süre içinde gi-
derilmiş olduğunun tespit edilmesi halinde, geçici durdurma işlemi yapılmaksızın soruşturmaya
devam edilir. Verilen süre içerisinde, aykırılığın tam olarak giderilmemiş olduğunun tespit edil-
mesi halinde ise Daire Başkanlığı tarafından konu Başkanlığa bildirilir. Başkan, konuyu Kurul
gündemine öncelikle alır. Kurul, piyasa faaliyetinin otuz günden az yüzseksen günden çok ol-
mamak üzere geçici olarak durdurulmasına karar verebilir.

(5) Geçici durdurma süresince, tehlikeli eylemin veya kötü niyetin ya da ürünlerde zarar
oluşmasının önlenmesi ile faaliyetin durdurulmasına neden olan durumun ortadan kaldırılma-
sına ilişkin faaliyetler dışında hiçbir piyasa faaliyeti yapılamaz.

Delillerin toplanması
MADDE 22 ‒ (1) Soruşturma yapmakla görevlendirilen Kurum personeli, konu ile il-

gili gerekli bilgileri isteme ve yerinde inceleme yapma yetkisine sahip olup; gerekli her türlü
bilgi, belge ve numunenin verilmesini ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan isteyebilir, bunların
aslı ve/veya örneklerini alabilir, gerekli tutanakları düzenleyebilir, konu ile ilgili yazılı veya
sözlü açıklama isteyebilir.
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(2) İlgili kişi, kurum ve kuruluşlar kendilerinden talep edilen her türlü defter, belge,
bilgi ve numuneyi vermekle yükümlüdür.

(3) Soruşturma safhasında, ilgili mevzuat hükümlerini ihlal ettiği iddia edilen gerçek
veya tüzel kişi, kararı etkileyebilecek her türlü bilgi ve delili her zaman Kuruma sunabilir.

Raporun tebliği ve savunma
MADDE 23 ‒ (1) Soruşturma yapmakla görevlendirilen Kurum personeli tarafından

düzenlenen soruşturma raporu, Daire Başkanlığına iletilir. Raporda ilgili mevzuat hükümlerine
aykırılık tespit edilmiş olması halinde, raporun bir nüshası Daire Başkanı tarafından hakkında
soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişiye tebliğ edilir. Raporda, ihbar veya şikayet sahiple-
rinin kimlikleri ile üçüncü kişilerin ticari nitelikli sırlarının korunması amacıyla gerekli ön-
lemler alınır.

(2) Soruşturma raporunun tebliğ yazısında, hakkında soruşturma yapılan gerçek veya
tüzel kişiye on beş günlük süre verilerek, raporda tespit edilen hususlarla ilgili yazılı savun-
masını Kuruma göndermesi istenir. Süresi içerisinde verilmeyen savunma dikkate alınmaz.
Hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişinin haklı gerekçeler göstermesi halinde bu
süre bir kereye mahsus olmak üzere ve en çok bir katına kadar uzatılabilir.

(3) Hakkında soruşturma yapılan gerçek veya tüzel kişinin süresi içinde Kuruma intikal
eden yazılı savunmasıyla ilgili olarak, soruşturmayı yapmakla görevlendirilen Kurum perso-
nelinin varsa ek görüşü alınır. Ek görüş, Daire Başkanı tarafından hakkında soruşturma yapılan
gerçek veya tüzel kişiye tebliğ edilir. İlgili kişi on beş gün içinde bu görüşe cevap verebilir.

(4) Daire Başkanı; düzenlenen soruşturma raporu, hakkında soruşturma yapılan gerçek
veya tüzel kişinin yazılı savunması, bu savunmayla ilgili soruşturmayı yapmakla görevlendi-
rilen Kurum personelinin varsa ek görüşü ve ek görüşe ilişkin ilgili kişinin varsa savunması
ile bunların tümü üzerindeki kendi görüşünden oluşan soruşturma dosyasını Başkanlığa sunar.

(5) Başkan, soruşturma dosyasını Kurul gündemine öncelikle alır.
Kurul kararı
MADDE 24 ‒ (1) Kurul, soruşturma konusu üzerinde yapacağı inceleme ve değerlen-

dirme neticesinde soruşturma raporu ile bağlı olmaksızın kararını verir.
(2) Soruşturma raporunda ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık tespit edilmiş olması ve

bu tespitin Kurul tarafından da sabit görülmesi halinde, ilgili kanunlarda öngörülen ceza ve
yaptırımların uygulanması kararlaştırılır.

(3) İdari para cezaları, ön araştırma veya soruşturma aşamasının tamamlanmasından
sonra Kurul tarafından en geç üç ay içinde karara bağlanır.

Ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmayan haller
MADDE 25 ‒ (1) Petrol piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin ilgili

mevzuat hükümlerine aykırı faaliyet ve işlemlerinden bu Yönetmelikte düzenlenen ön araştırma
ve soruşturma prosedürüne gerek olmayacak derecede açık olduğu Kurul tarafından belirle-
nenler için, Daire Başkanlığı vasıtasıyla ilgili gerçek veya tüzel kişiye on beş günden az olma-
mak üzere uygun bir süre verilerek yazılı savunması alınır. Daire Başkanı, ilgili gerçek veya
tüzel kişinin yazılı savunmasını, kendi görüşüyle birlikte Başkanlığa sunar. Başkan, konuyu
Kurul gündemine öncelikle alır.

(2) Kurul, yazılı savunma ve konuya ilişkin olarak inceleme ve değerlendirmesini ya-
parak Daire Başkanlığı görüşü ile bağlı olmaksızın kararını verir. İlgili mevzuat hükümlerine
aykırılığın Kurul tarafından sabit görülmesi halinde, ilgili kanunlarda öngörülen ceza ve yap-
tırımların uygulanması kararlaştırılır. İdari para cezalarına ilişkin konular Kurul tarafından ko-
nunun Kurula tam ve eksiksiz olarak intikalinden itibaren en geç üç ay içinde karara bağlanır.
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Denetim raporlarının soruşturma raporu gibi değerlendirilebileceği haller
MADDE 26 ‒ (1) İkinci ve Üçüncü Bölümlerde yer alan hükümler çerçevesinde yapılan

denetimler neticesinde düzenlenen denetim raporlarında tespit edilen ilgili mevzuat hükümle-
rine aykırılıkların Kurul tarafından, ayrıca bir soruşturma yapılmasına gerek olmayacak dere-
cede açık ve yeterli görülmesi halinde; Bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde yer alan hükümler
çerçevesinde işlem yapılır.

Kararların tebliği ve para cezalarının tahsili
MADDE 27 ‒ (1) Kurul karar örneği, hakkında soruşturma yapılan ilgili gerçek veya

tüzel kişiye tebliğ edilir.
(2) İdari para cezalarının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içinde ödenmemesi halinde, ce-

zanın ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsili sağlanır. Tahsilatta 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

(3) Kurul kararlarına karşı kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren süresi içinde
yetkili İdare Mahkemesine başvurulabilir.

(4) Kaçakçılık kapsamında verilen idari para cezalarına karşı yargı yoluna başvurulması
tahsil işlemlerini durdurmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sürelerin başlama tarihi
MADDE 28 ‒ (1) Süreler, ilgili gerçek veya tüzel kişiye tebliğ, yayın veya ilan tarihini

izleyen günden itibaren başlar.
Tebligat
MADDE 29 ‒ (1) Kurumca, bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak yapılacak

her türlü tebligat hakkında 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, ilanen
yapılacak tebligatlar Resmî Gazete’de yayımlanır.

Adli ve idari makamlara başvuru
MADDE 30 ‒ (1) Kurul, resen ya da yapılmakta olan denetim, ön araştırma veya so-

ruşturmanın herhangi bir safhasında elde edilen bulgular neticesinde, ilgili mevzuat hükümle-
rine bir aykırılık tespit etmesi halinde, dava açmak da dahil olmak üzere her türlü adli ve idari
makama başvuru kararı alabilir. Bu tür kararlar ilgili mercilere bildirilir.

(2) Ayrıca Kurum, piyasa faaliyetlerine ilişkin olarak lisans sahipleri veya yetkilileri
hakkında açılan kamu davalarını katılan sıfatıyla takip edebilir. Bu konularla ilgili olarak suç
duyurusunda bulunabileceği gibi mevzuatın uygulanması açısından, adli ve mülki makamlardan
yaptırım talebinde bulunabilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 31 ‒ (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.
Atıflar
MADDE 32 ‒ (1) 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 33 ‒ (1) 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 34 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığından:

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlı-

ğında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin görevde yük-

selme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı persone-

linden 5 inci maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle

atanacakları kapsar.

Dayanak

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

nunu, 28/12/2010 tarihli ve 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve

Görevleri Hakkında Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanını,

b) Başkanlık: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığını,

c) Başkanlık Teşkilatı: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teş-

kilatı ile döner sermaye işletmesini,

ç) Birim: 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri

Hakkında Kanunda yer alan merkez teşkilatı hizmet birimleri, taşra teşkilatı yazma eserler

bölge müdürlükleri ve yazma eser kütüphanesi müdürlükleri ile döner sermaye işletmesini,

d) Görev grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

e) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dâhil ol-

mak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan

süreleri,

f) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

g) Personel: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile

döner sermaye işletmesi kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalı-

şanları,

ğ) Sınav Kurulu: Görevde yükselme  ve unvan değişikliği sınavlarına ilişkin çalışmaları

yürütmek üzere atamaya yetkili amirin onayı ile kurulacak kurulu,
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h) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu

ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

ı) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim

sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

i) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

j) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da

grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

k) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar gruplar

halinde aşağıda belirtilmiştir.

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü, Yazma Eser Kütüphane Müdürü, Şube Mü-

dürü, İşletme Müdürü,

2) Koruma ve Güvenlik Şefi.

b) İdari Hizmetler Grubu;

1) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Şoför.

c) Destek Hizmetleri Grubu;

1) Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Avukat, Kütüphaneci, Kimyager, Tekniker, Kitap Patoloğu, Teknisyen, Mütercim,

Programcı, Biyolog, Laborant, Restoratör.

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak  şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe tâbi kadrolara görevde yükselme sınavı sonucu ya-

pılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü, Yazma Eser Kütüphane Müdürü, Şube Mü-

dürü veya İşletme Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen hizmet süre-

sine sahip olmak,

2) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) Yazılı ve sözlü olmak üzere, iki aşamalı olarak yapılacak görevde yükselme sınavında

başarılı olmak,

b) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen hizmet süre-

sine sahip olmak,
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2) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen

diğer şartları taşımak,

4) Sadece yazılı olarak yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

c) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek

için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak,

3) Sadece yazılı olarak yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

ç) Memur kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Sadece yazılı olarak yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

d) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) Sadece yazılı olarak yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 7 – (1) Unvan değişikliğine tâbi kadrolara atanacaklarda unvan değişikliği

sınavında başarılı olma şartının yanında aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.

a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

b) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının kütüphanecilikle ilgili

bölümlerinden mezun olmak,

c) Kimyager, Biyolog, Kitap Patoloğu kadrosuna atanabilmek için;

1) İlgili bilim dallarında en az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

ç) Restoratör, Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) İlgili bilim dallarında en az iki yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

d) Teknisyen, Laborant kadrosuna atanabilmek için;

1) Meslek lisesinin ilgili bölümünden mezun olmak,

e) Programcı kadrosuna atanabilmeleri için;

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölüm mezunu olmak,

f) Mütercim kadrosuna atanabilmeleri için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölüm

mezunu olmak,

gerekir.
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Duyuru ve başvuru

MADDE 8 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak

kadro ve pozisyonlar, yapılacak sınava ilişkin konu başlıkları yazılı sınavlardan önce Başkanlık

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Başkanlık merkez ve

taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmesi personeline duyurulur.

(2) İlan edilen kadro ve pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla

aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro ve pozisyon-

lardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde birimine başvuruda bulunabilir. Aylıksız izin-

de bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri

kullanmakta olan Başkanlık personelinin, görevde yükselme sınavına katılmaları mümkündür.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Duyurunun yapılmasından sonra durumları aranılan niteliklere uygun

olan personel, Başkanlığın internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak sınava ka-

tılma isteklerini birimlerine bildirirler.

(2) Birim amirleri, başvuru formlarını beş iş günü içinde Başkanlık İnsan Kaynakları

ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderir.

(3) Başkanlık İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanının başkanlığında

oluşturulan inceleme komisyonu, birimler tarafından gönderilen başvuruların bu Yönetmelikte

belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını tespit eder. Aranan şartları taşıyanlar Başkanlık resmi

internet sitesinde ilan edilir. İstenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvu-

rular değerlendirmeye alınmaz.

(4) Görevde yükselmeye ilişkin sekretarya hizmetleri Başkanlık İnsan Kaynakları ve

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Görevde yükselme sınavı

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme sınavı; Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü,

Yazma Eser Kütüphane Müdürü, Şube Müdürü ve İşletme Müdürü kadrolarına atanabilmek

için yazılı ve sözlü sınav şeklinde, diğer kadrolara atanabilmek için ise sadece yazılı sınav şek-

linde yapılır.

Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, duyuruda yer verilen konular kapsamında, Başkanlık

tarafından yapılabileceği gibi, Başkanlık tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel

Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Bu sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan

veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar

ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozis-

yonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.
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Sözlü sınav

MADDE 12 – (1) Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü, Yazma Eser Kütüphane Mü-

dürü, Şube Müdürü veya İşletme Müdürü kadrolarına atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek

puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar

aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava

alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültür ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puan-

ların aritmetik ortalaması esas alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda

yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sa-

yısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, Araştırma ve Eğitim Mer-

kezi Müdürü, Yazma Eser Kütüphane Müdürü, Şube Müdürü veya İşletme Müdürü kadrolarına

atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı

esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Başkanlık resmi internet adresinde ilan edilir.

(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro ve po-

zisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar per-

sonel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 14 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan unvan değişikliğine tabi

kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz

etmiş bulunan personelin atanması, sözlü sınava ilişkin hükümler hariç olmak üzere yapılacak

unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine

ilişkin konularda yazılı olarak yapılır.

(3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Başkanlığın kendi perso-

neli başvurabilir.

(4) Bu sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(5) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, un-

van değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(6) Bu sınava katılacaklarda Başkanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan gö-

revlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(7) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri Sınav Kurulu yürütür.
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Sınav Kurulu

MADDE 15 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına ilişkin işlemleri

yürütmek üzere, beş kişiden oluşan Sınav Kurulu teşkil edilir. Sınav Kurulu, Başkan veya Baş-

kanın görevlendireceği bir Daire Başkanının Başkanlığında, Başkan tarafından belirlenecek

personel birimi temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyeler olmak üzere beş kişiden teşekkül

eder. Ayrıca aynı usulle yedek üye de seçilir. Kurul, üye tamsayısı ile toplanır, kararlar oy çok-

luğu ile alınır, çekimser oy kullanılmaz.

(2) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden,

öğrenim ve ihraz ettikleri unvan itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci

dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde,

bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler

görevlendirilir.

(4) Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dai-

resi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Sınav Kurulunun görevleri

MADDE 16 – (1) Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yazılı ve/veya sözlü sınavları yapmak.

b) Yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların ko-

nularını belirlemek.

c) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak.

ç) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.

d) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

MADDE 17 – (1) Yazılı sınav, deprem, sel ve benzeri doğal afetler veya soruların sınav

öncesi çalındığının tespiti hallerinde ertelenebilir.

(2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde,

bu durum bir tutanakla saptanarak ilgilinin sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca ilgililer hakkında ka-

nuni işlem yapılır.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 18 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı sonuçları Sınav

Kuruluna intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde Başkanlık resmi internet sitesinde

ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(2) İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde

sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Sınav Kurulu itirazın intikalinden itibaren en geç on gün içinde

itirazla ilgili işlemleri sonuçlandırarak sonucunu ilgiliye yazılı olarak bildirir.

(3) Yapılan sınavlarda hatalı soru tespit edilmesi durumunda, hatalı sorulara tekabül

eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının

hatalı olduğunun ikinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir

şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.
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(4) Sınav kesin sonucuna ilişkin her unvan için en yüksek puandan başlanmak üzere

başarı sırasına göre hazırlanan isim listeleri, atanacakları görevlerin belirlenmesi için, İnsan

Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına intikalinden itibaren en geç on beş gün

içinde ilan edilir ve birim amirleri aracılığıyla ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 19 – (1) Sınavda başarı gösteren adayların sınavla ilgili belgeleri ilgililerin

özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak

kaydıyla bir sonraki sınava kadar İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca

saklanır.

Sınavı kazananların değerlendirilmesi ve atanması

MADDE 20 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı

olanların duyurulan boş kadrolara atamaları üç ay içinde başarı sıralamasına göre yapılır.

(2) Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(3) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadrolara ilişkin görevlerine

mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

(4) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başla-

nılmaması veya atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara veya

başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten iti-

baren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak mü-

teakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapı-

labilir.

(5) Görevde yükselme sınavını veya unvan değişikliği sınavını kazandığı halde atamaya

yetkili makama başvurarak her ne sebeple olursa olsun atanmak istemediğini yazılı olarak bil-

diren personel atanma hakkını kaybeder.

(6) Sınavda başarılı olanlardan; atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar

ile atanma yapılıncaya kadar olan dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz

sayılır. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.

(7) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarında başarılı olan adaylardan sı-

navına girdikleri unvana atananlar, göreve başlamadıkça bu unvanı kazanılmış hak olarak elde

edemezler.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında veya aynı grup içerisindeki geçişler

MADDE 21 – (1) 5 inci maddede sayılan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki

esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav ya-

pılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şar-

tıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara ge-

çişler görevde yükselme sınavına tâbidir. Ancak, Başkanlık teşkilatında veya diğer kamu kurum

ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya

alt görevlere görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tâbi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili

kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

Naklen atamalar

MADDE 22 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönet-

melikte belirtilen aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara

veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Ancak, bu şekilde ata-

nacaklarda bu Yönetmelikte o kadro veya unvan için öngörülen şartlardan Başkanlıkta belli

bir süre çalışmış olmanın dışındaki şartlar aranır.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa

tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim

durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olum-

lu görüşü dikkate alınır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 23 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hak-

kında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri

uygulanmaz.

Engellilerin sınavları

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen unvanlardaki gerekli şartları taşıyan ve

atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının  engel durum-

larına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınır.

Kazanılmış haklar

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren ve görevde yükselme veya unvan

değişikliği sınavları sonucunda atama yapılan unvanları ilgili mevzuatı uyarınca kazananların

hakları saklıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Deği-

şikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.
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Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla
iki veya üç yıllık yükseköğrenim görenler, diğer şartlara sahip oldukları takdirde 6 ncı maddenin
uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı
yürütür.

—— • ——
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığından:

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞINDA ÇALIŞTIRILACAK

SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/4/2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Yazma Eserler Kurumu Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetme-
liğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yüzde 10 unu” ibaresi “yüzde otuzunu”
şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı yü-

rütür.

—— • ——
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığından:

YAZMA ESER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/3/2012 tarihli ve 28226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yazma Eser
Uzmanlığı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c)  bendi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“c) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını dol-
durmamış olmak,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

7/4/2012 28257

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

7/3/2012 28226
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinden:
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ VE
ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Türkçe Eğitimi

ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanları, yönetim organları ve yönetim
organlarının görevleri ile çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazır-
lanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Türkçe Eğitimi

ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Müdür: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama

ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
b) İSZÜ TÖMER: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İSZÜ TÖMER’in Faaliyet Alanları

Faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında birimler

oluşturmak.
b) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğ-

retmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, staj yaptır-
mak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı rehber yayınlar hazırlamak.

c) Üniversitelerdeki Türkçe öğretimi bölümlerinde uygulanan dil öğretimi yöntemlerini
geliştirmek için çalışmalarda bulunmak, dil öğretimi yöntemleri ile ilgili araştırma ve uygula-
malar yapmak.

ç) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller ara-
sında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, ilgili materyal ve ölçme-değerlendirme araçları ge-
liştirmek.
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d) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe kursları düzenlemek.
e) Yurt dışında Türkçe öğretimi yapan veya bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniver-

sitelerle ve diğer akademik kuruluşlarla işbirliği yapmak.
f) Üniversitelerarası işbirliği protokolleri kapsamında gelen öğrenci ve akademisyenlere

Türkçe öğretmek.
g) Türkiye’nin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde üniversitelerin ilgili birimleri ve

diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde
bulunmak.

ğ) Dil öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile il-
gili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

h) Avrupa dil pasaportuna uygun olarak sertifika vermek.
ı) Avrupa Birliği projeleri kapsamında gelen yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğ-

retmek.
i) Üniversitede öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilere, akademisyen ve

çalışanlara Türkçe öğretmek.
j) Üniversitelerdeki Türkçe öğretimi ve Türk dili ve edebiyatı bölümleri son sınıf öğ-

rencilerine ve mezunlarına dil öğretimine yönelik uygulama programları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları
MADDE 6 – (1) İSZÜ TÖMER’in yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin ilgili bölümlerinin öğretim

üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.
Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, müdür yardımcısı vekâlet eder.  Müdürün
altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması durumunda görevi kendiliğinden sona erer.
Rektör, Müdürün teklifiyle Üniversitenin öğretim elemanları arasından bir müdür yardımcısı
atar.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) İSZÜ TÖMER’in faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, gözetim ve

denetimini yapmak.
ç) İSZÜ TÖMER çalışmalarının gerektirdiği görev dağılımını yapmak.
d) Her öğretim yılı sonunda İSZÜ TÖMER’in genel durumu ve işleyişi hakkındaki ra-

porunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve konuyla ilgili Üniver-

site öğretim üyeleri arasından Rektörün görevlendireceği üç üye olmak üzere toplam beş üye-
den oluşur.
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(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar gö-
revlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen
üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Mü-
dürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) İSZÜ TÖMER’in faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) İSZÜ TÖMER’de görevlendirilecek personelin tespiti ve tayini ile ilgili konularda

Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek.
c) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı raporu görüşmek ve bir sonraki yıla

ait çalışma programını hazırlamak.
ç) Araştırma, yayın ve öğretimle ilgili konularda görüş bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kabul ve Kayıt İşlemleriyle İlgili Esaslar

Öğretim programları ve kontenjanlar
MADDE 10 – (1) İSZÜ TÖMER’e alınacak öğrenci sayısı, her yıl Yönetim Kurulu ta-

rafından belirlenir.
Öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) İSZÜ TÖMER’e; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine yurt dı-

şından başvurup kabul alanlar, üniversitelerarası işbirliği protokolleri kapsamında gelen öğrenci
ve akademisyenler, Sabahattin Zaim Üniversitesine gelen yabancı uyruklu öğrenciler, yurt içi
ve yurt dışındaki yabancılar, yurt dışındaki Türk ailelerinin çocukları ile Türkçe öğrenmek
isteyen diğer kişiler öğrenci olarak kayıt yaptırabilir.  Kurslara kayıt yaptırmış olan kursiyer,
İSZÜ TÖMER’deki bütün uygulama ve şartları kabul etmiş olur.

Kayıt
MADDE 12 – (1) Yapılacak başvuruların şartları, kayıt tarihleri, kayıt için istenen bel-

geler ve uyulacak esaslar, İSZÜ TÖMER tarafından belirlenerek ilan edilir.
Öğrenim ücreti
MADDE 13 – (1) İSZÜ TÖMER’de öğretim ücretlidir ve yıllık olarak tahakkuk ettirilir.

Yıllık öğrenim ücretleri ve ders/kredi başına düşen öğrenim ücretleri her yıl İstanbul Sabahattin
Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte ilan edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Öğrenim süresi
MADDE 14 – (1) İSZÜ TÖMER’de öğrenim süresi asgari bir yarıyıldır. Azami süre,

öğrencinin dil seviyesine bağlı olarak değişebilir.
Öğretim yılı
MADDE 15 – (1) Öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılları ile yaz öğretiminden oluşur.
(2) Her yarıyıl en az yetmiş iş günüdür. Ara, final, bütünleme ve mazeret sınav günleri

bu sürenin dışındadır.
(3) İSZÜ TÖMER’de öğretim, Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre ya-

pılır. Yaz öğretimi, ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre
yürütülür.
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Öğretim programları ve derslerin yürütülmesi
MADDE 16 – (1) İSZÜ TÖMER’de dersler kur sistemine göre yürütülür. Kur seviyeleri

Avrupa Ortak Dil Kriterleri (AODK) doğrultusunda belirlenir.
(2) Kur program ve seviyeleri şunlardır:
a) Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki grupta yürütülen programda Temel Dil Kul-

lanımı (A1, A2), Bağımsız Dil Kullanımı (B1, B2) seviyeleri bulunur.
b) Temel Dil Kullanımı (A1, A2), Bağımsız Dil Kullanımı (B1, B2) seviyelerini bitiren

kursiyerlere sertifika verilir.
c) Derslere devam zorunluluğu % 80’dir. Devamı eksik olan öğrenci kur bitirme sına-

vına alınmaz ve o kurdan başarısız olmuş sayılır. Kursa devam edilmeyen gün ve saatler için
kurs ücreti iadesi yapılmaz.

Yabancı öğrencilerin programlarına başlaması
MADDE 17 – (1) İSZÜ TÖMER’de başarılı olarak Bağımsız Dil Kullanımı (B1, B2)

sertifikasını alan öğrenciler, kayıtlı bulundukları bölüme başlayabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Başarının Ölçülmesi, Sınavlar ve Sertifika

Ders başarısı ve değerlendirme
MADDE 18 – (1) Öğrencilerin İSZÜ TÖMER derslerindeki başarısının ölçülmesinde;

derse devam, yarıyıl içi çalışmalar, kısa, ara, final ve bütünleme sınavları değerlendirmeye ka-
tılır. Öğrencinin ders geçme ve ham başarı notuna bu faktörlerin hangi oranda etki edeceği ve
ölçme-değerlendirme yöntemi o dersin müfredatında belirtilir ve yarıyıl başında dersin öğretim
elemanı tarafından ilan edilir.

Not sistemi
MADDE 19 – (1) Temel Dil Kullanımı ve Bağımsız Dil Kullanımı (A1, A2, B1, B2)

seviyelerindeki not tablosu aşağıdaki şekildedir:

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinden:
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uzak-

tan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetimine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uzaktan Öğ-

retim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanı

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede uzaktan öğretim yapan lisans ve lisans-

üstü programların öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli biçimde yürütülmesini sağlamak,
uzaktan öğretim için gerekli olan altyapıyı kurmak ve işletmek, e-öğrenme temelli ders içerik-
lerini oluşturmak ve uzaktan öğretim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları
yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Uzaktan öğretim yapan lisans ve lisansüstü programların faaliyetlerinin yürütülme-

sine yönelik akademik ve teknik işleyiş ile ilgili esasları düzenlemek.
b) Uzaktan öğretim ile ilgili donanım ve yazılım gereksinimlerini belirlemek ve ihtiyaç

duyulan altyapıyı oluşturmak.
c) Uzaktan öğretim programlarının öğretim planları ve ders içerikleri ile ilgili kuralları

belirlemek, çevrimdışı ders içeriklerini oluşturmak veya temin etmek, öğrencilerin ve öğretim
elemanlarının kullanabilmesi için uzaktan öğretim sistemini hazır hale getirmek.
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ç) Uzaktan öğretim yapan programların öğrencilerine ve öğretim elemanlarına teknik
ve akademik destek sağlamak.

d) Uzaktan öğretim programlarının sınavlarıyla ilgili soru bankasını oluşturmak, sınav
yeri organizasyonu yapmak, sınav soru kitapçıklarını hazırlamak, sınavların yapılmasını ve sı-
nav sonuçlarının değerlendirilmesini sağlamak.

e) Uzaktan öğretim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, diğer ku-
ruluşlarla işbirliği imkânlarını araştırmak ve geliştirmek.

f) Örgün öğretim programlarında verilmekte olan bazı derslerin uzaktan öğretim yoluyla
verilebilmesi için ilgili fakülte, yüksekokul, enstitü ve araştırma merkezlerinde uzaktan öğretim
faaliyetini düzenlemek, bu birimlere destek vermek, birimler arası koordinasyonu sağlamak
ve bu konuya ilişkin esasları belirlemek.

g) Kamu ve özel kuruluşların uzaktan öğretim alanındaki danışmanlık ve uzaktan öğ-
retim imkânlarından yararlanma taleplerini, gerektiğinde ilgili birimlerle birlikte projelendir-
mek ve yürütmek.

ğ) Uzaktan öğretim yoluyla yapılabilecek kursları, seminerleri, konferansları ve ben-
zerlerini düzenlemek, bu programlarda görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görev-
lendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak; sertifika, katılım belgesi, ders geçme belgesi
ve benzerlerini vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl

süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür; görevlen-
dirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere
öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektö-
rün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardım-
cısı vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygula-

mak.
ç) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim

Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
d) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sun-

mak.
e) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak.
f) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar ve Üniversite bünyesindeki diğer birimler ile

Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan program ve faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve işbir-
liğini sağlamak.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı dâhil beş kişiden olu-
şur. Diğer üç üye; öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.
Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması
halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün
daveti ve belirlediği gündemle yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çok-
luğu ile alınır. Müdürün önerisi üzerine, gerektiğinde Üniversite içinden ve dışından konu ile
ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu top-
lantılarına katılabilirler. Ancak bu kişiler oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
c) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, uzaktan öğretim ile ilgili araştırma, yayın ve

bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek taleplerini değerlendirmek.
ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, Rektörlüğe öneride bulunmak.
d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
e) Yeni uzaktan öğretim programlarının açılmasını teklif etmek.
f) Uzaktan öğretim uygulamalarına ilişkin kararlar alarak Rektörlüğün onayına sun-

mak.
g) Mevcut uzaktan öğretim programlarının uygulanmasını denetlemek.
ğ) Uzaktan öğretim uygulamalarında ortaya çıkan sorunları çözüme bağlamak.
h) Yarıyıl sonunda öğrencilere uygulanan değerlendirme anketleri ile günün gereksi-

nimleri doğrultusunda uzaktan öğretim programlarında yeni düzenlemeler yapmak.
ı) Uzaktan öğretim uygulamasında hangi işlerin Üniversitenin kendi imkânlarıyla, hangi

işlerin Üniversite dışındaki kuruluşlardan hizmet alımı şeklinde yaptırılacağını karara bağlamak
üzere Rektörlüğe teklifte bulunmak.

i) Uzaktan öğretim uygulamasında ders ve ünite bazında hizmet alım ve satımlarına
ilişkin esasları belirleyerek Rektörlüğün onayına sunmak.

j) Kayıt merkezleri, sınav merkezleri, yerinde uygulama ve benzeri konuları karara bağ-
lamak üzere Rektörlüğe öneride bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ölçme
ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı olarak
kurulan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma
Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, bunların görevlerine ve çalışma
şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve

Araştırma Merkezi Müdürünü,
ç) Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen ölçme ve
değerlendirme çalışmalarının niteliğini yükseltmek, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adına
ulusal ve uluslar arası düzeyde yapılacak sınavları koordine etmek, çeşitli kamu kurum ve ku-
ruluşlarına ölçme ve değerlendirme konularında danışmanlık hizmeti sunmak, kamu kurum ve
kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışanlarına belgelendirmeye dayalı ölçme ve değer-
lendirme seminerleri, sertifika programları düzenlemek, eğitim sorunlarıyla ilgili araştırmalar
yapmak, ölçme ve değerlendirme alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum,
panel ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversiteye bağlı birimlerde ölçme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirmek,

yapılmakta olan çalışmaların niteliğini artırmak ve istendiğinde sınav hizmetlerini koordine

etmek.

b) Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarına ölçme ve değerlen-

dirme konusunda danışmanlık, eğitim ve sınav hizmeti vermek.

c) Eğitim sorunlarıyla ilgili araştırmalar ve incelemeler yapmak, bu alanda yapılan ça-

lışmalara katılmak ve desteklemek.

ç) Çeşitli amaçlarla seçme, sınıflama, yerleştirme, rehberlik, öğretimi geliştirme, araş-

tırma gibi çalışmalarda kullanılan ölçme araçlarının geliştirilmesi, uyarlanması çalışmalarını

planlamak, gerçekleştirmek ve bu alanda yapılan çalışmalara katılmak ve bu çalışmaları des-

teklemek.

d) Ulusal düzeyde öğrenci başarısını belirleme amaçlı sınavlar düzenlemek.

e) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, panel ve benzeri bilimsel top-

lantılar düzenlemek.

f) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak, ölçme ve değerlendirme ile ilgili

rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak.

g) Merkezin amaçları doğrultusunda telif eserler üretmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, ölçme ve değerlendirme alanında uzman olan Üniversite öğ-

retim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür

tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi, müdür yardımcısı olarak

görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

ç) Her yılın sonunda Rektöre merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak.

e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Üniversite Yönetim

Kurulu tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından
görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni
üye seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak ayda bir kez toplanır. Ge-
rekli hallerde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğun-
lukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, uygulama ve eğitim programı ile çalışma

planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak.
b) Danışma Kurulunca sunulan önerilerin gerçekleştirilmesi için gerekli kararların alın-

masını sağlamak.
c) Merkezin yıllık bütçesini hazırlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, ölçme ve değerlendirme

ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en az on kişiden oluşur. Danışma Kurulu üye-
leri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üye-
liğine Üniversite dışından veya yurt dışından da üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından
tespit edilen bir tarihte toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında öneri ve katkılarda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, yetkisinin tamamını

veya bir kısmını Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA

SİGORTASI TARİFE VE TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT

MADDE 1 – 29/12/2005 tarihli ve 26038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu
Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatının "A. Tarife" baş-
lıklı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Teminat tutarları, taşımanın yapıldığı motorlu kara taşıtındaki görevli sürücü ve yar-
dımcıları ile yolcu koltuk başına, sağlık giderleri için 175.000.- TL, sakatlanma ve ölüm halleri
için 175.000.- TL olarak belirlenmiştir.”

MADDE 2 – Aynı Tarife ve Talimata "C. Yürürlük" başlıklı maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“D. Yürütme
Bu Tarife ve Talimat hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.”
MADDE 3 – Bu Tarife ve Talimat hükümleri 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tarife ve Talimat hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu

Bakan yürütür.
—— • ——

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

TARİFE VE TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN
TARİFE VE TALİMAT

MADDE 1 – 18/6/2008 tarihli ve 26910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu
Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatının eki aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tarife ve Talimata "C. YÜRÜRLÜK" başlıklı maddesinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“D. YÜRÜTME
Bu Tarife ve Talimat hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.”
MADDE 3 – Bu Tarife ve Talimat hükümleri 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tarife ve Talimat hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu

Bakan yürütür.
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Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK
SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK

YAPAN TARİFE VE TALİMAT

MADDE 1 – 9/5/2010 tarihli ve 27576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli
Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatın eki
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tarife ve Talimata "V. YÜRÜRLÜK" başlıklı maddesinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“VI. YÜRÜTME
Bu Tarife ve Talimat hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.”
MADDE 3 – Bu Tarife ve Talimat hükümleri 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tarife ve Talimat hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu

Bakan yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
BORSA YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

(III-52.2)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 ‒ (1) Bu Tebliğin amacı, borsa yatırım fonlarının kuruluşlarına, faaliyet ilke

ve kurallarına, katılma payları ile bunların  halka arzına ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin
esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 ‒ (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanu-

nunun 52 nci ve 54 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 ‒ (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Asgari işlem birimi: Fon katılma payı oluşturma ve geri alım işlemlerinin gerçekleş-

tirilmesi için gerekli olan asgari katılma payı miktarını,
b) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde

tanımlanan bankaları,
c) BİAŞ: Borsa İstanbul A.Ş.’yi,
ç) Bilgilendirme dokümanları: Fon içtüzüğü, fon izahnamesi ve yatırımcı bilgi formunu,
d) Borsa: 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde ta-

nımlanan sistemler ve pazar yerleri ile yurt dışı borsaları,
e) Fon: Borsa yatırım fonunu,
f) İzahname: Fonun özelliklerine ve buna bağlı hak ve risklere ilişkin olarak yatırımcı-

ların bilinçli bir değerlendirme yapmasını sağlayacak nitelikteki tüm bilgileri içeren kamuyu
aydınlatma belgesini,

g) Fon toplam değeri: Fon portföyündeki varlıkların Kurulun yatırım fonlarının finansal
raporlamalarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde değerlenmesi neticesinde bulunan fon port-
föy değerine varsa diğer varlıkların ve alacakların eklenmesi ve borçların düşülmesi suretiyle
ulaşılan değeri,

ğ) İhraççı: Anonim ortaklığı,
h) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
ı) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformunu,
i) Katılma Payı: Yatırımcının sahip olduğu hakları taşıyan ve fona katılımını gösteren,

kayden izlenen sermaye piyasası aracını,
j) Kurucu: 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Portföy Yö-

netim Şirketlerine ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-5.1) çerçevesinde
Kuruldan faaliyet izni almış portföy yönetim şirketini,

k) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
l) Portföy saklayıcısı: Kanunun 56 ncı maddesi kapsamında yetkilendirilmiş portföy

saklama hizmetini yürüten kuruluşu,
m) Swap sözleşmesi: Bir varlığın toplam getirisinin sözleşme vadesi boyunca başka

bir nakit akımıyla takas edildiği sözleşmeyi,
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n) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi,
o) Takip Farkı: Fon portföyünün yıllık getirisi ile takip edilen endeksin yıllık getirisi

arasındaki farkı,
ö) Takip Hatası: Fon portföyünün getirisi ile takip edilen endeksin getirisi arasındaki

farkın değişkenliği,
p) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.’yi,
r) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,
s) Türev araçlar: Kurulca portföye alınması uygun görülen vadeli işlem ve opsiyon söz-

leşmelerini,
ş) Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği: 9/7/2013 tarihli ve 28702 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)’ni,
t) Yatırımcı bilgi formu: Fonun yapısını, yatırım stratejisini ve risklerini gösteren özet

formu,
u) Yetkilendirilmiş katılımcı: Fon katılma payı oluşturma ve geri alım işlemlerinin ger-

çekleştirilmesine aracılık eden, kurucuyla sözleşme imzalamış bulunan ve işlem aracılığı veya
portföy aracılığı faaliyetinde bulunmak üzere Kuruldan izin almış aracı kurumu,

ü) Yetkili kuruluş: Aracılık yüklenimi faaliyetinde bulunmak üzere Kuruldan izin almış
aracı kurum ile kalkınma ve yatırım bankasını,

v) Yönetici: Kurulca uygun görülen portföy yönetim şirketini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Borsa yatırım fonu
MADDE 4 ‒ (1) Borsa yatırım fonu, katılma payları BİAŞ’da işlem gören, fon portfö-

yünün kompozisyonunu yansıtacak şekilde portföyde yer alan varlıkların veya sadece nakdin
teslimi suretiyle katılma payı oluşturabilen ya da katılma paylarının iadesi karşılığında söz ko-
nusu katılma paylarına karşılık gelen varlıkların veya sadece nakdin alınmasına imkan veren,
tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre portföy işletmek amacıyla portföy
yönetim şirketleri tarafından bir içtüzük ile kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan malvarlığıdır.

(2) Fon Kurul tarafından uygun görülen bir endeksi takip etmek üzere kurulur.
(3) Fonun takip ettiği endeks ile fon portföyü aşağıdaki varlıklar ve işlemlerden oluşa-

bilir:
a) Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye’de kurulan ihraççılara ait paylar,

özel sektör ve kamu borçlanma araçları,
b) 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Türk

Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapı-
labilen yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçları ve ihraççı payları,

c) Altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye
piyasası araçları,

ç) Aynı endeksi takip eden ve yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının
katılma payları,

d) Kira sertifikaları,
e) Gayrimenkul sertifikaları,
f) Varantlar ve yatırım kuruluşu sertifikaları,
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g) Türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri,
ğ) Repo ve ters repo işlemleri,
h) 12 aydan uzun vadeli olmamak üzere vadeli mevduat ve katılma hesabı,
ı) Takasbank para piyasası işlemleri,
i) TCMB tarafından günlük alım-satım kurları ilan edilen yabancı paralar,
j) Swap sözleşmeleri,
k) Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları.
(4) Fon, üçüncü fıkrada sayılan varlıklar ile işlemlerden oluşan portföyü işletmek dı-

şında herhangi bir faaliyette bulunamaz.
(5) Fon, şemsiye fon şeklinde kurulamaz.
Fonun takip stratejisi
MADDE 5 ‒ (1) Fonun temel stratejisi, takip edilen endeksin performansını yansıt-

maktır. Bunun ölçümü, takip farkı ve takip hatasının EK/1’deki şekilde hesaplanması suretiyle
yapılır. Takip farkı ve takip hatasının hesaplanmasında, endeksin hesaplanmasında kullanılan
para birimi esas alınabilir.

(2) Takip farkı ve takip hatasının hesaplanmasına ve açıklanmasına ilişkin esaslara bil-
gilendirme dokümanlarında yer verilir.

(3) Kurucu tarafından,
a) Takip eden ayın ilk iş gününde açıklanmak üzere; her ayın sonu itibarıyla, son bir

yıllık dönem için hesaplanan takip farkı ve takip hatası ile takip farkının ve takip hatasının
önemli ölçüde artması durumunda farkın gerekçeleri,

b) Her yılın son iş gününde, bir sonraki yıla ilişkin takip hatasının normal piyasa ko-
şulları altında gerçekleşebilecek tahmini değeri,

c) Her yıl Ocak ayının en geç son iş gününde, bir önceki yıl için için öngörülen tahmini
takip hatası, gerçekleşen takip farkı ve takip hatası ve tahmini takip hatası ile gerçekleşen takip
hatasının önemli ölçüde farklılaşması durumunda farkın gerekçeleri

KAP’ta duyurulur.
(4) Fonun,
a) Fon toplam değerinin en az %80’ini devamlı olarak sadece takip edilen endeks kap-

samındaki varlıklara,
b) Fon toplam değerinin en az %80’ini devamlı olarak takip edilen endeksi takip eden

ve yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma paylarına,
c) Takip edilen endeks kapsamında yatırım yapılması zorunlu olmayan varlıklara
yatırım yapmak suretiyle endeksi takip etmesi mümkündür.
(5) Dördüncü fıkranın (a) bendi kapsamındaki fonlar portföylerini, takip ettikleri endeks

kapsamındaki varlıkların tümünden tam kopyalama yoluyla veya seçilen bir kısmından örnek-
leme yoluyla oluşturabilirler.

Fonun unvanı
MADDE 6 ‒ (1) Fonun unvanı,
a) Fonun yatırım stratejisine uygun olmak zorundadır.
b) Başka bir fonun unvanı ile aşırı benzerlik gösterecek, fonla ilişkili olmayan bir ku-

rumu/kişiyi çağrıştıracak, unvanda kurucunun veya yöneticinin tevsik edilemeyen niteliklerine
veya fonun diğer fonlardan üstün olduğunu ima eden benzeri subjektif ifadelere yer verecek
şekilde veya benzeri yollarla yatırımcıların yanıltılmasına yol açacak nitelikte olamaz.
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(2) Fon unvanında takip edilen endeks veya endeks yapıcı ile ilgili ifadelere yer veri-
lebilir.

(3) Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına devamlı olarak fon toplam değerinin
en az %80’i oranında yatırım yapan fonların unvanlarında “Yabancı” ibaresine yer verilmesi
zorunludur.

(4) Portföyünün tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık
payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan
para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan fonlar unvanlarında “katılım fonu” ibaresine yer
verebilir.

(5) 5 inci maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendi kapsamındaki fonların unvanlarında,
takip stratejilerini belirtecek bir ibareye yer verilmesi zorunludur.

Fon içtüzüğü
MADDE 7 ‒ (1) Fon içtüzüğü, katılma payı sahipleri ile kurucu, portföy saklayıcısı ve

yönetici arasında fon portföyünün inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesini, Kanunun 56 ncı
maddesi kapsamında saklanmasını ve vekâlet akdi hükümlerine göre yönetimini konu alan genel
işlem şartlarını içeren iltihaki bir sözleşmedir.

(2) Fon içtüzük standardı Kurulca belirlenir. Fon içtüzüğünde bulunması gereken asgari
unsurlar EK/2’de yer almaktadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Fonun Kuruluşu ve Fon Katılma Paylarının Halka Arzına İlişkin Esaslar

Fonun kuruluş izni ve katılma paylarının halka arzına ilişkin izahname onayı
başvurusu

MADDE 8 ‒ (1) Fon kuruluş izni ve fon katılma paylarının halka arzına ilişkin izah-
name onayı başvurularının birlikte değerlendirilmesi esastır. Ancak kurulmak istenen fon, ku-
rucunun ilk fonu ise kuruluş izni ve izahname onayı başvuruları ayrı ayrı değerlendirilir.

(2) Fon kuruluş izni ve izahname onayı başvurularının birlikte değerlendirilmesi halinde;
a) Kurucu, taslak bilgilendirme dokümanları, Kurulca esasları belirlenen başvuru formu

ve Kurulca istenen diğer bilgi ve belgelerle Kurula başvurur.
b) Başvurular, gerekli belgelerin Kurula eksiksiz olarak sunulmasından itibaren iki ay

içinde Kurul tarafından karara bağlanır. Başvurular için gerekli bilgi ve belgeler Kurul tarafın-
dan belirlenir ve ilan edilir.

c) Sunulan bilgi ve belgelerin eksik olması veya ek bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması
halinde, eksik bilgi ve belgelerin Kurulca belirlenecek süre içinde tamamlanması gereklidir.
Bu takdirde, (b) bendinde öngörülen iki aylık süre, söz konusu bilgi ve belgelerin Kurula su-
nulduğu tarihten itibaren işlemeye başlar.

ç) Başvurunun olumlu karşılanması halinde, Kurulca onaylanan içtüzük, Kurul kararı-
nın kurucu tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen altı iş günü içinde kurucunun merkezinin
bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG ile KAP’ta ilan olunur.

d) Onaylı fon izahnamesi, fon içtüzüğünün ticaret siciline tescil edildiğine ilişkin bel-
gelerin ve faaliyet için imzalanan sözleşmelerin Kurula gönderilmesini müteakip verilir. Söz
konusu belgelerin ve sözleşmelerin, fon içtüzüğünün ticaret siciline tescilini takip eden 10 iş
günü içinde Kurula gönderilmesi zorunludur.
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(3) Fon kuruluş izni ve izahname onayı başvurularının ayrı ayrı değerlendirilmesi ha-
linde;

a) Kurucu, taslak fon içtüzüğü, Kurulca esasları belirlenen başvuru formu ve Kurulca
istenen diğer bilgi ve belgelerle Kurula başvurur.

b) Başvuru, gerekli belgelerin Kurula eksiksiz olarak sunulmasından itibaren iki ay
içinde Kurul tarafından karara bağlanır. Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler Kurul tarafından
belirlenir ve ilan edilir.

c) Sunulan bilgi ve belgelerin eksik olması veya ek bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması
halinde, eksik bilgi ve belgelerin Kurulca belirlenecek süre içinde tamamlanması gereklidir.
Bu takdirde,  (b) bendinde öngörülen iki aylık süre, söz konusu bilgi ve belgelerin Kurula su-
nulduğu tarihten itibaren işlemeye başlar.

ç) Başvurunun olumlu karşılanması halinde, Kurulca onaylanan içtüzük, Kurul kararı-
nın kurucu tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen altı iş günü içinde kurucunun merkezinin
bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG ile KAP’ta ilan olunur.

d) Kurucu fon içtüzüğünün ticaret siciline tescilinden itibaren en geç üç ay içinde fon
izahnamesinin onayına ilişkin başvurusunu Kurula iletir. Bu süre içinde Kurula başvuru yapıl-
maması durumunda, içtüzük kurucu tarafından ticaret sicilinden terkin ettirilir. Buna ilişkin
belgeler altı iş günü içinde Kurula gönderilir. Kurulca uygun görülecek makul gerekçelerin
varlığı halinde, bu fıkrada belirtilen üç aylık süre bir defaya mahsus olmak üzere üç ay daha
uzatılabilir.

e) İzahname Kurula sunulan bilgi ve belgeler çerçevesinde 20 iş günü içinde incelenir,
başvurunun olumlu karşılanması halinde onaylanır ve keyfiyet ilgililere bildirilir.

f) Sunulan bilgi ve belgelerin eksik olması veya ek bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması
halinde, eksik bilgi ve belgelerin Kurulca belirlenecek süre içinde tamamlanması gereklidir.
Bu takdirde, (e) bendinde öngörülen 20 iş günlük süre, eksik bilgi ve belgelerin Kurula sunul-
duğu tarihten itibaren işlemeye başlar.

(4) İzahname ve yatırımcı bilgi formu, izin yazısının kurucu tarafından tebellüğ edildiği
tarihi izleyen 10 iş günü içinde KAP’ta ve kurucunun resmi internet sitesinde yayımlanır, ayrıca
ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan edilmez. Ancak, izahnamenin nerede yayımlandığı hususu
ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG’de ilan olunur. Yatırımcı bilgi formunda da söz konusu
tescil tarihi belirtilir.

(5) İzahnamenin Kurulca onaylanmasına ilişkin karar tarihini takip eden 20 iş günü içe-
risinde teslim alınmaması veya dördüncü fıkrada belirtilen sürede ilan edilmemesi halinde, Ku-
rulca izahnamenin yeniden onaylanmasına karar verilmesi gerekir.

(6) Kuruluş ve izahname onayı başvuruları kapsamında, içtüzükte, izahnamede ve ya-
tırımcı bilgi formunda yer alan bilgilerin tutarlı, anlaşılabilir ve Kurulca belirlenen standartlara
göre eksiksiz olması ve bu belgelerin dilinin Türkçe olması zorunludur. İzahnamede bulunması
gereken asgari unsurlar EK/3’te, yatırımcı bilgi formunda yer alması gereken hususlar ise,
EK/4’te yer almaktadır.

(7) İzahnamenin onaylanması, bu belgede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca
tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, fon katılma paylarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul
edilemez.

(8) Bu madde çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde başvuruların onaylanmaması
halinde bu durum gerekçesi belirtilerek kurucuya bildirilir.
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(9) Fon portföyünün oluşturulmasında sadece 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a)
bendindeki yöntemin kullanılması halinde, izahnamenin Kurulca onaylanabilmesi için avans
tahsisi işleminin tamamlanmış olması zorunludur.

(10) İzahnamenin kurucu ve varsa yetkili kuruluş tarafından imzalanması gerekir. İzah-
name, konsorsiyum oluşturulmuş olması durumunda konsorsiyum lideri ve varsa eş liderler
tarafından imzalanır.

(11) İzahnameye kurucu ile ilgili olarak, daha önce Kurulun veya BİAŞ’ın internet si-
tesinde veyahut KAP’ta duyurulan bilgilere atıfta bulunmak suretiyle bilgi dahil edilebilir. İzah-
nameye atıfta bulunmak suretiyle dahil edilen bilginin kurucunun sahip olduğu en güncel bilgi
olması gerekir.

(12) İzahname ile yatırımcı bilgi formunda, satışa başlamadan önce veya satış süresi
içerisinde, yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişikliklerin veya yeni hususların
ortaya çıkması halinde, bu durum kurucu tarafından yazılı olarak derhal Kurula bildirilir. De-
ğişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, kurucu veya kurucunun uygun
görüşü üzerine yetkili kuruluşlar tarafından satış süreci durdurulabilir. Bu durum yazılı olarak
derhal Kurula bildirilir. Satış süreci kurucu veya yetkili kuruluşlar tarafından durdurulmaz ise,
gerekli görülmesi durumunda Kurulca satış sürecinin durdurulmasına karar verilir.

(13) Değiştirilecek ya da yeni eklenecek hususları içeren izahnamenin ilgili kısımları
Kurula bildirim tarihinden itibaren yedi iş günü içinde Kurulca onaylanır ve dördüncü fıkrada
belirtilen yerlerde derhal ilan edilir. Ayrıca kurucunun ve yetkili kuruluşun internet sitesinde
ve KAP’ta, izahnamenin ilgili kısımlarının eski ve yeni şekline ilişkin karşılaştırma tablosuna
ve izahnamenin tüm değişikliklerin işlendiği tek metin haline getirilmiş yeni haline yer verilir.

(14) Değişikliklerin ya da yeni hususların yayımlanmasından önce katılma payı tale-
binde bulunmuş yatırımcılar, izahnamede yapılan ek ve değişikliklerin yayımlanmasından iti-
baren iki iş günü içerisinde taleplerini geri almak hakkına sahiptirler. Konuya ilişkin olarak
izahnamede bilgi verilmesi koşuluyla bu fıkrada yer alan süre kurucu tarafından uzatılabilir.

(15) İzahnamede ve yatırımcı bilgi formunda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgi-
lerden kaynaklanan zararlardan kurucu sorumludur. Zararın kurucudan tazmin edilememesi
veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arza aracılık eden lider yetkili kuru-
luşlar ve kurucunun yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar
kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur.

(16) Bağımsız denetim ve derecelendirme kuruluşları gibi izahnamede yer almak üzere
rapor hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik
bilgilerden bu Tebliğ ve Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde sorumludur.

(17) Yatırımcı bilgi formunda yapılacak değişiklikler için Kurul onayı aranmaz. Ancak,
değişikliklerin altı iş günü önce Kurula bildirilmesi, içtüzük ile izahnameye uygun olması ve
değişikliği takip eden iş günü KAP’ta ve kurucunun resmi internet sitesinde ilan edilmesi zo-
runludur.

Fon portföyünün oluşturulması, avans tahsisi ve halka arz
MADDE 9 ‒ (1) Fon portföyü;
a) Kurucu tarafından fona avans konulması,
ve/veya
b) Fon katılma paylarının nakit karşılığı BİAŞ’ta veya BİAŞ dışında halka arz edilmesi
yoluyla oluşturulur.
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(2) Konulacak avans tutarının ya da yapılacak ilk halka arz tutarının en az 6.000.000
TL olması zorunludur. Her iki yöntemin birlikte kullanılması halinde bu tutar, avans ve halka
arz tutarı toplamı için uygulanır.

(3) Kurucunun, fona avans tahsis etmesi durumunda, fon içtüzüğünün tescilini takip
eden 10 iş günü içinde avans tahsisi işleminin tamamlanması ve fon portföyünün oluşturulması
zorunludur. Fon kuruluş ve izahname onayı başvurularının ayrı ayrı değerlendirilmesi halinde
ise, avans tahsis işlemi izahname onayına ilişkin Kurul izninin kurucu tarafından tebellüğ edil-
diği tarihi izleyen 10 iş günü içinde tamamlanır.

(4) Fon katılma paylarının halka arz edilmesi halinde ise, halka arzın izahnamenin ila-
nından itibaren azami beş iş günü içinde başlatılması zorunludur. Halka arzın süresi iki iş gü-
nünden az 30 iş gününden fazla olamaz. Kuruldan uygun görüş almak suretiyle, halka arz süresi
uzatılabilir.

(5) Halka arza ilişkin ayrıntılı esaslara izahnamede yer verilir.
(6) Fonun faaliyetleri süresince, her ayın son iş günü yapılacak değerlendirme itibarıyla,

fon toplam değerinin son üç aylık ortalama değeri 3.000.000 TL’nin altına düşemez. Son üç
aylık ortalama fon toplam değerinin belirtilen tutarın altına düşmesi halinde, Kurul tarafından
bir defaya mahsus olmak üzere bir aylık ek süre verilebilir. Verilen ek süre sonunda da, fon
toplam değerinin belirtilen asgari sınırın altında olması halinde, Kurul tarafından, söz konusu
fonun tasfiyesi veya Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde düzenlenen farklı bir fon tü-
rüne dönüşümü talep edilir.

(7) Kurul ikinci ve altıncı fıkralarda yer alan tutarları her yıl yeniden belirleyebilir. Bu
durumda yeniden belirlenmiş tutarlar Kurul Bülteni ile ilan edilir.

BİAŞ’ta işlem görme
MADDE 10 ‒ (1) Kurucu halka arz süresinin bitimini takip eden 10 iş günü içinde fon

katılma paylarının işlem görmeye başlaması talebiyle BİAŞ’a başvurur.
(2) Fon portföyünün oluşturulmasında sadece 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a)

bendindeki yöntemin kullanılması halinde, BİAŞ’a başvuru, izahname onayına ilişkin izin ya-
zısının kurucu tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen 15 iş günü içinde yapılır.

(3) Fon katılma payları BİAŞ tarafından uygun görülecek pazarda işlem görür.
Aracılık yüklenimi
MADDE 11 ‒ (1) Fon katılma paylarının ilk halka arzında, katılma paylarının halka

arz yoluyla satılmasının ve Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan asgari fon
tutarına ulaşılması için gerekli payların tamamının, bedeli satış süresi sonunda tam ve nakden
ödenerek satın alınmasının taahhüt edilmesine ilişkin olarak, Kurulun yatırım hizmetlerine iliş-
kin düzenlemelerine uygun olarak aracılık yüklenimi sözleşmesinin imzalanması zorunludur.

(2) Aracılık yüklenimi bir veya birden fazla yetkili kuruluştan oluşan bir konsorsiyum
tarafından da gerçekleştirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Fonun İşleyişine ve Katılma Paylarına İlişkin Esaslar

Fonun birincil ve ikincil piyasa işlemleri
MADDE 12 ‒ (1) Fonun birincil piyasa işlemleri yetkilendirilmiş katılımcıyla portföy

saklayıcısı arasında yeni fon katılma paylarının oluşturulması ve mevcut fon katılma paylarının
geri alınması işlemlerinden oluşur.
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(2) Fon katılma paylarının BİAŞ’ta alım satımı ise, fonun ikincil piyasa işlemlerini
oluşturur.

(3) Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde, borsalarda
geçici veya sürekli olarak işlem yapması yasaklanan gerçek ve tüzel kişiler bu süre boyunca
birincil piyasa işlemlerine de taraf olamazlar.

(4) Fonun birincil ve ikincil piyasa işlemleri Kurulun yatırım hizmetlerine ilişkin dü-
zenlemeleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Fon katılma paylarının oluşturulması
MADDE 13 ‒ (1) Fon katılma payı oluşturulması; yetkilendirilmiş katılımcı aracılığıyla

gerçekleştirilecek işlemler çerçevesinde fon portföyünün kompozisyonunu yansıtacak şekilde
portföyde yer alan varlıkların veya nakdin bir araya getirilmesi ve portföy saklayıcısına teslimi
suretiyle asgari işlem birimi veya katlarına tekabül eden miktarda katılma payı oluşturulması
sürecidir.

(2) Fon katılma payı oluşturulması sürecine ilişkin ayrıntılı esaslar yetkilendirilmiş ka-
tılımcı,  kurucu ve portföy saklayıcısı arasında imzalanan sözleşmede belirlenir ve bu esaslara
fon içtüzüğünde ve fon izahnamesinde yer verilir.

Fon katılma paylarının geri alınması
MADDE 14 ‒ (1) Katılma paylarının geri alınması; yetkilendirilmiş katılımcı aracılı-

ğıyla gerçekleştirilecek işlemler çerçevesinde, asgari işlem birimi veya katlarına tekabül eden
miktarda katılma paylarının portföy saklayıcısına iadesi karşılığında söz konusu katılma pay-
larına karşılık gelen varlıkların veya nakdin teslim alınması sürecidir.

(2) Fon katılma paylarının geri alınması sürecine ilişkin ayrıntılı esaslar yetkilendirilmiş
katılımcı, kurucu ve portföy saklayıcısı arasında imzalanan sözleşmede belirlenir ve bu esaslara
fon içtüzüğünde ve fon izahnamesinde yer verilir.

Asgari işlem birimi belirleme zorunluluğu
MADDE 15 ‒ (1) Fon katılma payı oluşturma ve geri alım işlemlerinin gerçekleştiril-

mesi için gerekli olan asgari katılma payı miktarını ifade eden asgari işlem biriminin kurucu
tarafından belirlenmesi ve bu bilgiye bilgilendirme dokümanlarında yer verilmesi zorunludur.

Katılma paylarının fiyatı ve değeri
MADDE 16 ‒ (1) Her bir fon katılma payının, birim pay değeri ve işlem fiyatı olmak

üzere iki ayrı değeri bulunur.
(2) Fon birim pay değeri, fon toplam değerinin dolaşımdaki katılma paylarının sayısına

bölünmesiyle hesaplanır.
(3) Fon işlem fiyatı ise, katılma paylarının BİAŞ’ta gerçekleşen işlemlerde oluşan fi-

yatıdır.
(4) Kurulun portföy saklama hizmetine ve bu hizmette bulunacak kuruluşlara ilişkin

düzenlemelerinde yer alan hükümler saklı kalmak üzere, birim pay değerinin hesaplanması ku-
rucunun sorumluluğunda olup, fon izahnamesinde açıklanan ve BİAŞ tarafından uygun görülen
şekilde ilan edilir.

(5) Katılma paylarının itibari değeri yoktur.
(6) Katılma payları kaydi olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde hak sahibi ba-

zında izlenir.
(7) Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki var-

lıkların ilgili olduğu pazarın, piyasanın veya platformun kapanması, bilgisayar sistemlerinde
meydana gelebilecek arızalar, kurucunun mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin
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ortaya çıkması gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi ve Kurulca uygun görülmesi ha-
linde, katılma paylarının birim pay değeri hesaplanmayabilir ve katılma paylarının birincil
ve/veya ikincil piyasa işlemleri durdurulabilir.

(8) Fon tarafından temettü dağıtılması mümkündür.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yönetim İlkelerine İlişkin Esaslar

Fon portföyüne ilişkin sınırlamalar
MADDE 17 ‒ (1) 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f)

bentleri kapsamında, sadece borsada işlem gören varlıklara yatırım yapılabilir. İlk ihraçlarda
ise, borsada işlem görmesi uygun görülen bu kapsamdaki varlıklar fon portföyüne dahil edile-
bilir.

(2) 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (ç) bendi kapsamındaki yabancı borsa yatırım
fonu katılma paylarının fon portföyüne dahil edilebilmesi için, bu payların ihracının veya sa-
tışının Kurulca uygun görülmesi şartı aranmaz.

(3) 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (f) bendi kapsamındaki varlıklara yapılan yatı-
rımların toplamı fon toplam değerinin %10’unu aşamaz. Tek bir ihraççı tarafından çıkarılan
varantlar ile yatırım kuruluşu sertifikalarının toplamı ise fon toplam değerinin %5’ini aşamaz.

(4) Fon toplam değerinin en fazla %10’u 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasının  (h) bendi
kapsamındaki varlıklarda değerlendirilebilir. Ancak tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar
fon toplam değerinin %3’ünü aşamaz. Unvanında “Katılım fonu” ibaresi olan fonlar için birinci
cümlede belirtilen oran %20, ikinci cümlede belirtilen oran ise %10 olarak uygulanır.

(5) Ters repo ve Takasbank Para Piyasası işlemleri toplamı fon toplam değerinin %20’si-
ni aşamaz. Fon portföyüne borsada veya borsa dışında ters repo sözleşmelerinin dahil edilmesi
mümkündür. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla
%10’una kadar yatırım yapılabilir.

(6) Fon portföyünde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin
%10’una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir.

(7) Borsa dışı repo-ters repo işlemlerinde faiz oranının belirlenmesi, borsada işlem gö-
ren benzer vade yapısına sahip sözleşmelerin faiz oranlarının dikkate alınması şartıyla, kurucu
ve yöneticinin sorumluluğundadır. Bu tür sözleşmelere taraf olunması durumunda, en geç söz-
leşme tarihini takip eden iş günü içinde sözleşmenin vadesi, faiz oranı, karşı tarafı ve karşı ta-
rafın derecelendirme notu KAP’ta açıklanır; ilgili bilgi ve belgeler kurucu veya yönetici mer-
kezinde sözleşme tarihini müteakip beş yıl süreyle saklanır.

(8) Fon toplam değerinin devamlı olarak en az %80’i oranında yabancı para ve sermaye
piyasası araçlarına yatırım yapan fonlar tarafından, nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla ve
sözleşmelere konu olabilecek varlıkların ilgili ülkenin merkezi takas ve saklama kuruluşunda
saklanması kaydıyla, yurt dışında borsa dışı repo sözleşmelerine taraf olunabilir.

(9) Fon toplam değerinin %10’unu geçmemek üzere fon hesabına kredi alınabilir ve/ve-
ya borçlanma amacıyla Takasbank Para Piyasası işlemleri yapılabilir. Kredi alınması halinde
kredinin tutarı, faizi, alındığı tarih ve kredi alınan kuruluş ile geri ödeneceği tarih Kurula bil-
dirilir.

(10) 5 inci maddenin dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamındaki fonların,
a) Takip ettiği ihraççı paylarından oluşan endeksin ve bu endeksi takip eden fon port-

föyünün en az altı ihraççı payından oluşması ve endekste/fon portföyünde yer alan ihraççı pay-
larından herbirinin endeks/fon toplam değeri içindeki ağırlığının %30’u geçmemesi,
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b) Takip ettiği kamu borçlanma araçlarından oluşan endekste ve bu endeksi takip eden
fon portföyünde yer alan borçlanma aracından herbirinin endeks/fon toplam değeri içindeki
ağırlığının %35'i geçmemesi,

c) Takip ettiği özel sektör borçlanma araçlarından oluşan endeksi ve bu endeksi takip
eden fon portföyünün en az altı borçlanma aracından oluşması ve endekste/fon portföyünde
yer alan borçlanma aracından herbirinin endeks/fon toplam değeri içindeki ağırlığının %35'i
geçmemesi,

ç) Takip ettiği gayrimenkul sertifikalarından veya özel sektör kira sertifikalarından olu-
şan endeksi ve bu endeksi takip eden fon portföyünün en az dört gayrimenkul sertifikasından
veya özel sektör kira sertifikasından oluşması ve endekste/fon portföyünde yer alan gayrimen-
kul sertifikasından veya özel sektör kira sertifikasından herbirinin endeks/fon toplam değeri
içindeki ağırlığının %35'i geçmemesi,

d) Takip ettiği endeksi takip eden yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırım
yapması halinde, bu endeksi takip eden en az dört yabancı borsa yatırım fonu katılma payının
fon portföyünde yer alması ve bu fonların herbirinin fon toplam değeri içindeki ağırlığının
%30’u geçmemesi

gerekmektedir.
(11) 5 inci maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendi kapsamındaki fonlar, takip edilen

endeks getirisinin sağlanması taahhüdünü içeren swap sözleşmelerine yatırım yapabilirler. Fon-
ların portföylerine alınan bu sözleşmeler nedeniyle maruz kalınan karşı taraf riski hiçbir surette
fon toplam değerinin %10’unu aşamaz. Bu fonların portföylerine dahil edecekleri swap söz-
leşmeleri her işlem günü itibarıyla değerlenir ve bu sözleşmelerden doğan alacak ve borçlar
izahnamade belirtilen dönemler itibarıyla nakde çevrilir.

(12) Fon portföyüne dahil edilen banka borçlanma araçları dışındaki özel sektör borç-
lanma araçlarının ihraççısının, ilgili Kurul düzenlemeleri çerçevesinde derecelendirme yap-
maya yetkili derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen de-
recelendirme notuna sahip olması zorunludur.

(13) Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım
stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde türev araçlar
dâhil edilebilir. Bu durumda, fonun portföy yöneticilerinin tümünün sermaye piyasası faali-
yetleri ileri düzey lisans belgesi ile türev araçlar lisans belgesine sahip olmaları zorunludur.

(14) Türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini
aşamaz.

(15) Fon, açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemi yapamaz.
(16) Borsada işlem gören kamu dış borçlanma araçlarının, borsa dışında yapılacak iş-

lemler ile fon portföyüne dahil edilmesi veya fon portföyünden çıkartılması mümkündür.
(17) Kurucunun fon adına ve hesabına borsa dışında taraf olduğu sözleşmelerin;
a) Fonların yatırım stratejisine uygun olması,
b) Karşı taraflarının ilgili Kurul düzenlemeleri çerçevesinde derecelendirme yapmaya

yetkili derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derece-
lendirme notuna sahip olması,

c) Herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil
bir fiyat içermesi,

ç) Gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması
zorunludur.
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(18) Borsa dışı sözleşmelerin onyedinci fıkranın (c) bendinde yer alan ilkelere uygun-
luğunun temini için uygulanacak güvenilir yöntemler ve sözleşmelerle ilgili genel ilkeler fon
içtüzüğü ile izahnamesinde belirlenir.

(19) Fonun bilgilendirme dokümanları ile bu Tebliğde belirtilen sınırlamaların, port-
föydeki varlıkların fiyat hareketleri ve temettü dağıtımı gibi yönetici kontrolü dışındaki ne-
denlerle veya yeni pay alma hakları nedeniyle ihlal edilmesi halinde en geç 30 gün içinde söz
konusu sınırlara uyumun sağlanması zorunludur. Belirtilen süre içinde uyumun sağlanmasının
imkansız olması veya büyük zarar doğuracağının belirlenmesi halinde süre Kurul tarafından
uzatılabilir. Bu süre sonunda Kurula başvurmayan veya süre verilmesi Kurulca uygun görül-
meyen fonların dönüşümü veya tasfiyesi Kurul tarafından istenebilir.

(20) Fon portföyünde yer alacak varlıklarla ilgili olarak Kurul tarafından farklı portföy
sınırlamaları belirlenebilir.

(21) Fon portföy sınırlamalarına fon içtüzüğü ve izahnamesinde yer verilir.
Portföy değerleme esasları
MADDE 18 ‒ (1) Fon portföylerinde yer alan varlıklardan, takip edilen endeks kapsa-

mında bulunan varlıklar, endeksin hesaplanma yöntemiyle uyumlu olacak şekilde izahnamede
açıklanan esaslara göre değerlenir.

(2) Fon portföyünde yer alan diğer varlıklar ise, Kurulun yatırım fonlarının finansal ra-
porlamalarına ilişkin düzenlemelerinde yer alan değerlemeye ilişkin esaslara uygun olarak ve
izahnamede açıklanan şekilde değerlenir.

(3) 16 ncı maddenin yedinci fıkrasında belirtilen durumların gerçekleşmesi halinde, de-
ğerleme esaslarının tespiti hususunda kurucu yönetim kurulu karar alabilir. Bu durumda de-
ğerleme esaslarının gerekçeli olarak karar defterine yazılarak, Kurula ve portföy saklayıcısına
bildirilmesi zorunludur.

ALTINCI BÖLÜM
Kamuyu Aydınlatmaya İlişkin Esaslar

Fona ilişkin bilgilerin kamuya açıklanması
MADDE 19 ‒ (1) Takip edilen endeksin ve fon portföyünün kamuya açıklanma peri-

yotları konusunda ayrıntılı bilgilere izahnamede yer verilmesi zorunludur.
(2) EK/5’de yer alan hususlar, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin Kurul dü-

zenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.
(3) Fon tarafından yapılacak reklam ve ilanlar ile ilgili olarak Kurulun bu konudaki dü-

zenlemelerine uyulur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Ortak hükümler
MADDE 20 ‒ (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan konularda; fonlar Kurulunun yatı-

rım fonlarına ve portföy saklama hizmeti ve bu hizmette bulunacak kuruluşlara ilişkin düzen-
lemelerinde yer alan hükümlere tabidir.

(2) Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının
uygulanmasında, unvanında endeks ibaresi yer alan fonlar için geçerli olan sınırlamalar uygu-
lanır.

(3) Fonun finansal raporlama esaslarına ilişkin olarak Kurulun yatırım fonlarının fi-
nansal raporlamalarına ilişkin düzenlemelerine uyulur.
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(4) Fon tarafından, Kurulun bireysel portföylerin ve kolektif yatırım kuruluşlarının per-
formans sunumuna, performansa dayalı ücretlendirme ile notlandırma ve sıralama faaliyetlerine
ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde performans sunuş raporu hazırlanması zorunlu değildir.

Diğer hükümler
MADDE 21 ‒ (1) Nakit karşılığı gerçekleştirilen birincil piyasa işlemlerinde kurucu-

nun, portföy saklayıcısının, yetkilendirilmiş katılımcının ve yöneticinin sorumluluklarına ilişkin
esaslar Kuruldan onay alınarak belirlenir ve bu esaslara fon içtüzüğünde ve fon izahnamesinde
yer verilir.

(2) Nakit karşılığı gerçekleştirilen birincil piyasa işlemlerinde, birincil piyasa işlemine
dair emrin alınması ile bu işlemin gerçekleştirilmesi arasında geçen süre içinde piyasa koşul-
larına bağlı olarak ortaya çıkan maliyetler fona yansıtılmaz. Söz konusu maliyetleri karşılaya-
cak taraflara ilişkin ayrıntılı esaslara fon içtüzüğünde ve fon izahnamesinde yer verilir.

Kurul ücreti
MADDE 22 ‒ (1) Kanunun 130 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca takvim yılı

esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fon toplam değerinin yüzbinde beşi oranında
kurucu tarafından hesaplanan ve portföy saklayıcısı tarafından onaylanan ücret, izleyen 10 iş
günü içerisinde kurucu tarafından Kurul Hesabına yatırılır. İlgili dekontların ve hesaplama tab-
losunun bir örneği beş iş günü içinde Kurula iletilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ ve atıflar
MADDE 23 ‒ (1) 13/4/2004 tarihli ve 25432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VII, No: 23) yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 13/4/2004 tarihli ve 25432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa Yatırım Fon-

larına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VII, No: 23)’ne yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 ‒ (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce payları halka arz edilmiş

olan fonların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde bu Tebliğ hüküm-
lerine uyum sağlamaları zorunludur. Aksi takdirde, kurucu tarafından içtüzük veya izahnamenin
ticaret sicilinden terkin ettirilmesi için bu süreyi takip eden 20 iş günü içinde Kurula başvurul-
ması zorunludur.

(2) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce payları halka arz edilmiş olan fonlar için bu
Tebliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen şartın 30/6/2015 tarihi itibarıyla sağ-
lanması zorunludur.

Mevcut başvuruların sonuçlandırılması
GEÇİCİ MADDE 2 ‒ (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce Kurul tarafından karara

bağlanmamış kuruluş başvurularında, bu Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları
uygulanır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurul tarafından karara bağlanmamış
olan kuruluş ve izahname onayı başvurularının sonuçlandırılmasında bu Tebliğ hükümleri uy-
gulanır.

Yürürlük
MADDE 24 ‒ (1) Bu Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları yayımı ta-

rihinde, diğer hükümleri 1/7/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 ‒ (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür. 
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EK/1
TAKİP FARKI VE TAKİP HATASININ HESAPLANMASI

Takip Hatası (Tracking Difference):

TD = RP – RB

TD: Takip farkı
RP: Fonun yıllık getirisi (Fon toplam değeri esas alınarak hesaplanan)
RB: Takip edilen endeksin yıllık getirisi

Takip Farkı (Tracking Error):

TE: Takip hatası
RP: Fonun getirisi (Fon toplam değeri esas alınarak hesaplanan)
RB: Takip edilen endeksin getirisi
N: Hesaplamaya konu gün sayısı

EK/2

FON İÇTÜZÜĞÜNDE YER ALMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

a) Fonun unvanı ve süresi,
b) Kurucunun, yöneticinin, portföy saklayıcısının ve yetkilendirilmiş katılımcının un-

vanı ve adresleri,
c) Asgari işlem birimi,
ç) Endekse ve endeks yapıcısına ilişkin bilgiler,
d) Fonun yatırım politikasına, amacına, yatırım sınırlamalarına, endeks takip stratejisine

ve risklerine ilişkin genel esaslar,
e) Fon portföyünün oluşturulmasına ve katılma paylarının halka arzına ilişkin genel

esaslar,
f) Fonun gösterge niteliğindeki fon toplam değerinin ve birim pay değerinin açıklan-

masına ilişkin genel esaslar,
g) Fonun birincil ve ikincil piyasa işlemlerine ilişkin ayrıntılı esaslar,
ğ) Portföyün yönetimine ve saklanmasına ilişkin esaslar,
h) Portföyün değerlemesine ilişkin esaslar,
ı) Fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara ilişkin esaslar ile Fonun yönetim ücreti

ile toplam gider oranı,
i) Fon gelir gider farkının katılma payı sahiplerine aktarılmasına ilişkin esaslar,
j) Varsa temettü dağıtımına ilişkin esaslar,
k) Fonun tasfiye şekli,
l) Kurulca belirlenecek diğer unsurlar.
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EK/3

FON İZAHNAMESİNDE YER ALMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

a) Fonun unvanı ve süresi,
b) Kurucunun, yöneticinin, portföy saklayıcısının ve yetkilendirilmiş katılımcının un-

vanı ve adresleri,
c) Fonun portföy yöneticilerine ve kurucunun yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi,
ç) Asgari işlem birimi,
d) Endekse ve endeks yapıcısına ilişkin bilgiler ile Endeks değerinin açıklanma esas-

ları,
e) Fonun yatırım politikasına, amacına, yatırım sınırlamalarına, endeks takip stratejisine

ve risklerine ilişkin ayrıntılı esaslar,
f) Takip farkı ile takip hatasının hesaplanmasına ilişkin esaslar ile Fon katılma payla-

rının halka arzını takip eden ilk bir yıl için hesaplanmak üzere takip hatasının normal piyasa
koşulları altında gerçekleşebilecek tahmini değeri,

g) Fonun takip ettiği endeksin performansını yansıtmasına etki edecek ve takip farkı
ile takip hatasının büyüklüğünü etkileyebilecek faktörlere (işlem maliyetleri, toplam giderler,
likit olmayan varlıklar ve benzeri) ilişkin açıklamalar,

ğ) Fon portföyünün oluşturulmasına ve katılma paylarının halka arzına ilişkin ayrıntılı
esaslar,

h) Fonun gösterge niteliğindeki fon toplam değerinin ve birim pay değerinin hesaplan-
masına ve açıklanmasına ilişkin esaslar,

ı) Fonun birincil ve ikincil piyasa işlemlerine ilişkin ayrıntılı esaslar,
i) Portföyün yönetimine ve saklanmasına ilişkin esaslar,
j) Portföyün değerlemesine ilişkin esaslar,
k) Fonun yönetim ücreti, komisyon ve diğer giderleri ile toplam gider oranı,
l) Fon gelir gider farkının katılma payı sahiplerine aktarılmasına ilişkin esaslar,
m) Fonun vergilendirme esasları,
n) Fon bilgilendirme dokümanlarının ve finansal raporların nereden temin edilebilece-

ğine ilişkin bilgi,
o) Varsa temettü dağıtımına ilişkin esaslar,
ö) Fonun tasfiye şekli,
p) Fonun denetimini yapacak kuruluşa ilişkin açıklama,
r) Dışarıdan alınan hizmetlere ilişkin bilgi,
s) Kurulca belirlenecek diğer unsurlar.

EK/4

YATIRIMCI BİLGİ FORMUNDA YER ALMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

a) Fonu tanıtıcı bilgi,
b) Asgari işlem birimi,
c) Fonun birincil ve ikincil piyasa işlemlerine ilişkin genel esaslar,
ç) Endekse ve endeks yapıcısına ilişkin genel bilgiler ile Endeks değerinin açıklanma

esasları,
d) Fonun endeks takip stratejisine ilişkin genel esaslar,
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e) Takip farkı ile takip hatasının hesaplanmasına ilişkin esaslar ile Fon katılma payla-
rının halka arzını takip eden ilk bir yıl için hesaplanmak üzere takip hatasının normal piyasa
koşulları altında gerçekleşebilecek tahmini değeri,

f) Fonun takip ettiği endeksin performansını yansıtmasına etki edecek ve takip farkı ile
takip hatasının büyüklüğünü etkileyebilecek faktörlere (işlem maliyetleri, toplam giderler, likit
olmayan varlıklar ve benzeri) ilişkin açıklamalar,

g) Yatırım amaçlarının ve yatırım politikasının kısa tanımı ile portföy dağılımı,
ğ) Fonun yönetim ücreti, komisyon ve diğer giderleri ile toplam gider oranı,
h) Fonun varsa geçmiş performansı veya fon türüne bağlı olarak performans senaryo

analizleri,
ı) Fonun maruz kaldığı risklerle ilgili uygun açıklamaları ve uyarıları içeren risk ve ge-

tiri profili.

EK/5

KAMUYA AÇIKLANACAK ÖZEL DURUMLAR

a) Fonun takip ettiği endekse ilişkin açıklamalar;
1) Endeksin değişmesi,
2) Endeks kapsamında yer alan varlıkların ve/veya bu varlıkların ağırlıklarının değiş-

mesi,
3) Endeksin açıklanma şeklinde ve açıklandığı veri dağıtım kanallarında değişiklik ya-

pılması,
4) Takip eden ayın ilk iş gününde açıklanmak üzere; her ayın sonu itibarıyla, son bir

yıllık dönem için hesaplanan takip farkı ve takip hatası ile takip farkının ve takip hatasının
önemli ölçüde artması durumunda farkın gerekçeleri,

5) Her yılın son iş gününde, bir sonraki yıla ilişkin takip hatasının normal piyasa ko-
şulları altında gerçekleşebilecek tahmini değeri,

6) Her yıl Ocak ayının en geç son iş gününde, bir önceki yıl için öngörülen tahmini
takip hatası, gerçekleşen takip farkı ve takip hatası ve tahmini takip hatası ile gerçekleşen takip
hatasının önemli ölçüde farklılaşması durumunda farkın gerekçeleri,

b) Fon kurucusuna, yöneticisine, portföy saklayıcısına, yetkilendirilmiş katılımcıya
ilişkin açıklamalar;

1) Fonun kurucusunun, yöneticisinin, portföy saklayıcısının, yetkilendirilmiş katılım-
cısının değişmesi,

2) Söz konusu kuruluşlarının ortaklık merkezinin ya da faaliyetlerinin yürütüldüğü ana
birimlerinin adres, telefon veya faks numaraları gibi iletişim bilgilerinin değişmesi,

3) Fonla ilgili faaliyetleri nedeniyle, kurucu, yetkilendirilmiş katılımcı, portföy sakla-
yıcısı, yönetici ve bu kurumların yetkilileri hakkında Kurulca uygulanan yaptırımlar,

4) Fon kurucusu, yöneticisi, portföy saklayıcısı ve yetkilendirilmiş katılımcısı ile ilgili
olarak, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılan
açıklamalardan; fon katılma paylarının değerini, yatırımcıların yatırım kararlarını ve Fonun
birincil ve ikincil piyasa işlemlerini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek nitelikte olan-
lar,

c) Fonun işlem esaslarına ve birim pay değerine ilişkin açıklamalar;
1) Fonun birincil ve ikincil piyasa işlemlerine ilişkin esaslarda değişiklik yapılması, bu

işlemlerin durdurulması veya sınırlandırılması,
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2) Asgari işlem biriminin değişmesi,
3) Fonun birim pay değerinin hesaplanamaması ya da kamuya duyurulamaması sonu-

cunu doğuracak gelişmelerin olması,
4) Fonun gösterge niteliğindeki fon toplam değerinin ve birim pay değerinin açıklandığı

veri kanallarında yapılan değişiklikler,
5) Her ayın son iş günü yapılacak değerlendirme itibarıyla,  fon toplam değerinin son

üç aylık ortalama değeri 3.000.000 TL’nin altına düşmesi,
ç) Fonun portföy yapısına ve yönetim stratejisine ilişkin açıklamalar;
1) Fonun portföy yapısının, portföy sınırlamalarının,  yatırım stratejisinin, endeks takip

stratejisinin değişmesi,
2) Fon portföyünün değerleme esaslarının değişmesi,
3) Fon portföyünde yer alan varlıkların saklama esaslarının değişmesi,
4) Borsa dışı repo-ters repo işlemlerine taraf olunması durumunda, sözleşmenin vadesi,

faiz oranı, karşı tarafı ve karşı tarafın derecelendirme notu ile ilgili bilgiler,
5) Taraf olunan borsa dışı sözleşmelerin 17 nci maddenin on yedinci fıkrasının (c) ben-

dinde yer alan ilkelere uygunluğunun temini için uygulanacak güvenilir yöntemler ve sözleş-
melerle ilgili genel ilkeler,

6) Kredi alınması halinde kredinin tutarı, faizi, alındığı tarih ve kredi alınan kuruluş ile
geri ödeneceği tarih,

d) Fonun idari yapısına ve organizasyonuna ilişkin açıklamalar;
1) Kurucunun yönetim kurulu üyelerinin, fon müdürü ve fon bünyesinde önemli karar

ve yetki sorumluluğu taşıyan diğer kişilerin atanması, ayrılması ya da herhangi bir nedenle de-
ğişmesi,

2) Söz konusu kişiler hakkında Kurul tarafından uygulanan yaptırımlar,
e) Fonun mali yapısına ilişkin açıklamalar;
1) Fon yönetim ücretinde, komisyon ve diğer giderleri ile ve toplam gider oranında de-

ğişiklik yapılması,
2) Fon tarafından ödenen endeks lisanslama ücretleri ve buna ilişkin değişiklikler,
f) Fonun sona ermesi, devri, dönüştürülmesi, birleştirilmesi ve kurucusunun değiştiril-

mesi durumunda yapılacak açıklamalar;
1) Fonun sona ermesi, devri, dönüştürülmesi, birleştirilmesi ve kurucusunun değişti-

rilmesi konusunda alınan yetkili organ kararları,
2) Bu işlemlere yönelik olarak resmi başvuru yapılması, izin alınması ve sürece dair

tüm gelişmeler (Konuya ilişkin Kurul izni tarihinden itibaren, duyuru metninde belirtilecek
değişikliklerin yürürlüğe gireceği tarihe kadar her gün ve duyuru metnini içerecek şekilde ya-
pılacak),

g) Diğer açıklamalar;
1) Fon katılma paylarının yabancı ülke borsalarında işlem görmeye başlaması, işlem

gördüğü piyasaların değişmesi veya kottan çıkarılması,
2) Mevzuat değişiklikleri nedeniyle fonun faaliyetlerinin önemli ölçüde etkileneceğinin

ortaya çıkması,
3) Yukarıda sayılmamakla birlikte, fonun faaliyetlerini ve mali durumunu önemli ölçüde

etkileyecek bir gelişme olması ya da daha önce düzenli olarak kamuya açıklanan raporlar, mali
tablo, mali tablo dipnotları, bilgilendirme dokümanları gibi yollarla kamuya açıklanan bir du-
rumda önemli bir değişikliğin ortaya çıkması.
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01.07.2013 gün ve 2013/420-385 Esas ve Karar sayılı ilamıyla; 

Sanık P. Er Kerim YÜRÜYEN’in 13.04.2009 tarihinde emre itaatsizlikte ısrar suçunu 
işlediğinden bahisle eylemine uyan As. C.K.nun 87/1. maddesinin ikinci cümlesi uyarınca 
cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de; emrin hizmete yönelik olmadığı vicdani 
kanaatine varıldığından C.M.K.nun 223/2-b maddesi uyarınca BERAETİNE karar verilmiş olup, 
sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 
Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 9044 

—— • —— 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hâkimliğinden: 
Esas No : 2013/178 
Karar No : 2013/193 
Karar Tarihi : 18.06.2013 
Suç Tarihi : 07.02.2011 - 08.04.2011 
Suç : Hava Değişimi Tecavüzü 
Sevk Maddesi : As. C.K.nun 66/1-b ve 63 maddesi 
Sanık Kimliği : Sabit ŞEN, (T.C. No. 46840418612) Şükrü ve Melahat oğlu, 1989 

doğumlu, Kastamonu Çatalzeytin Karacakaya Köyü nüfusuna kayıtlı. 
Terhisinde; Kazım Karabekir Mah. Varan Sk. No: 15/2 Darıca 
Kocaeli oturur. 

HÜKÜM ÖZETİ: Hava Değişimi Tecavüzü suçundan sanık Sabit ŞEN hakkında 
mahkememizce As. C.K.nun 66/1-b maddeleri uyarınca sanığın cezasından 62 maddesi gereğince 
sanık hakkında NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 
TCK.nın 50/1-a, 52/2, 52/4 ve 231/6-a Maddeleri gereğince beher gün karşılığı 20.00 TL. 
hesabıyla paraya çevrilerek NETİCETEN (6000) TL. ALTI BİN TÜRK LİRASI ADLİ PARA 
CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINI, sanığın yokluğunda verilen bu kararı, sanığı tüm 
aramalara rağmen, sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 
müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete’de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün 
sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, iş bu karara karşı 353 sayılı Kanunun 209. maddesi 
uyarınca sanığa tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde adli ve Askeri Mahkemelere doğrudan 
veya PTT marifetiyle, bir dilekçe ile başvurmak suretiyle temyiz yoluna gidebileceği hakkının 
olduğu ilanen tebliğ olunur. 9310 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TCDD 5. BÖLGE MINTIKASINDA YABANCI OTLARLA MÜCADELE KAPSAMINDA 

KİMYASAL İLAÇ ALIMI İŞİ, AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/169940 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA 

b) Telefon Numarası : 0 422 2124800/4118 

c) Faks Numarası : 0 422 2124816 

d) Elektronik Posta Adresi : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: Aşağıda Muhteviyatı yazılı olan Yabancı 

Otlarla Mücadele için; 3700 LT HERBİSİT Kimyasal İlaç Alımı 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği 

Bürosuna; 11/12/2013 tarih, saat: 14.00’a kadar verilmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil: 100,00.-TL 

bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 9578/1-1 

—— • —— 
51.584 ADET BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/170187 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000         0 346 2237677 

c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: B-70 Beton travers, 51.584 adet 

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dökümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon 

Şefliğine (Giriş kat 12 nolu oda) 19/12/2013 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat 34 nolu 

oda) 

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 

Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 300,00 TL. 

(KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat  

12 nolu oda) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 9586/1-1 
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MUHTELİF İŞLER YAPTIRILACAKTIR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

1. Ünite 210 MW POLONYA/ABB Zamech (13K215) marka buhar türbininin yüksek 

basınç, orta basınç kısımları, türbin buhar giriş ve çıkış boruları ve türbin buhar giriş kontrol 

valflerinin, türbin gövde ısıtma ve valf ısıtma hatlarındaki mevcut asbest izolasyonların sökülerek 

bertaraf edilmesi, bunun yerine her türlü işçilik ve malzeme firmaya ait olmak üzere sökülebilir 

yastık tip izolasyonla kaplanması ve yangın geciktirici koruma katmanı yapılması işi açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası  : 2013/169339 

1 - İdarenin 

a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Yatağan-Milas Karayolu 3. Km. 

Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191     Faks: 0252 572 5384 

c) Elektronik posta adresi  : ticaret@yatagants.gov.tr 

d) İhale Dokümanının Görülebileceği 

İnternet Adresi : www.yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YEAŞ Yatağan Termik Santraline ait 1. ünite 210 

MW POLONYA/ABB Zamech (13K215) marka 

buhar türbininin yüksek basınç, orta basınç 

kısımları, türbin buhar giriş ve çıkış boruları ve 

türbin buhar giriş kontrol valflerinin, türbin gövde 

ısıtma ve valf ısıtma hatlarındaki mevcut asbest 

izolasyonların sökülerek bertaraf edilmesi, bunun 

yerine her türlü işçilik ve malzeme firmaya ait 

olmak üzere sökülebilir yastık tip izolasyonla 

kaplanması ve yangın geciktirici koruma katmanı 

yapılması işi. 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

c) Teslim tarihi  : Tüm izolasyonların sökümü için 25 takvim günü, 

montajı için 20 takvim günü’dür. YEAŞ’ın 

onayının beklendiği zamanlarda geçen süreler işin 

süresinden sayılmayacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü İhale Odası  

b) Tarihi ve saati : 18.12.2013 saat 14.00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan-Milas 

Karayolu 3. Km. Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı 

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

zorunludur. 
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(Şartname bedeli Yatağan Termik Santralı Banka Hesap Numarasına veya Yatağan-Milas 

Karayolu 3. Km. Yatağan/MUĞLA adresindeki İşletme Müdürlüğü Veznesine yatırılabilinir. 

Banka İban Numarası: Vakıfbank Yatağan Şubesi IBAN NO: TR 04 0001 5001 5800 7301 2545 

69 İhale Dökümanını satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra 

dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu faks’a veya yukarıdaki e-posta adresine 

gönderilecektir. İhale Dokümanı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde 

gönderilecektir.) 

5 - Teklifler, 18.12.2013 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul 

ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 9498/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Kocaeli İl Özel İdaresinden: 

1 - İlimiz Körfez İlçesi Barbaros Mahallesinde bulunan Kocaeli İl Özel İdaresi 

mülkiyetinde olup altından LPG boru hatları geçen 2 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35/a maddesine göre aşağıda belirtilen muhammen bedeller üzerinden hizalarında 

yazılı ihale usulü ile satılacaktır. 

2 - İhale 10/12/2013 Salı günü saat 14:00'te başlamak üzere Kocaeli İl Özel İdaresi 

Hizmet Binası İl Encümeni Toplantı Salonu'nda sırasıyla ayrı ayrı yapılacaktır. 

3 - İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Kocaeli İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğünden 500,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir. 

4 - İsteklilerin ihaleye girebilmek için geçici teminat ve şartnamesinde istenilen diğer 

belgeleri yukarıda belirtilen ihale saatine kadar Kocaeli İl Özel İdaresi İhale Komisyonu 

Başkanlığına sunulmak üzere Encümen Müdürlüğüne teslim etmiş olmaları gerekir. 

5 - Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

 

İlçe 

Taşınmazın 

Mevkii Ada/Parsel m2 

Muhammen 

Bedeli 

(TL) Saat 

Geçici 

Teminatı 

(TL) 

Körfez 
Barbaros 

Mahallesi 

1021 Ada/ 

3 Parsel 

2095,00(2413530/2419200) 

m21ik hisse 
  2.613.000,00 14:00   78.390,00 

Körfez 
Barbaros 

Mahallesi 

1439 Ada/ 

5 Parsel 

14.239,00(12174/14239) 

m21ik hisse 
15.220.000,00 14:15 458.952,00 

İlan olunur. 9426/1-1 

—— • —— 
95 KİŞİ İLE HOSTES GRUP ŞEFİ (1), HOSTES GRUP ŞEF YARDIMCISI (1), 

BAŞHOSTES (25), HOSTES (50) VE TAŞIYICI (18) HİZMETLERİNİN ALIMI 

TCDD Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu 

Başkanlığından:  

İhale Kayıt No : 2013/173110 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Gar/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : TEL: 0312 309 05 15/4199 - FAX:0312 311 53 05 

c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr 
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2 - İhale konusu malın  

    adı ve miktarı : 95 kişi ile Hostes Grup Şefi (l), Hostes Grup Şef 

Yardımcısı (l), Başhostes (25), Hostes (50) ve Taşıyıcı 

(18) hizmetlerinin 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri 

arasında 12 ay süreyle alımı 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım ihale Komisyonu 

Başkanlığına 19/12/2013 günü saat 14.30'e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Genel 

Sipariş Şubesi Müdürlüğü bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez veznesinden 

KDV Dahil 200,-TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 9649/1-1 

—— • —— 
4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN  

EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 70,00 TL ile en çok 225,000,00 TL arasında değişen; 

04.12.2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 7,00 TL, en çok 

22.500,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen dondurulmuş pizza, boş konteynır, tahta 

palet, oto yedek parçaları, cep telefonu aksamı, deniz motorini, kumar oyun makineleri, karışık 

plastik ve muhtelif eşyalar vb. 48 grup eşya açık artırma suretiyle. Sevgi Mahallesi 905 Sk. No:1 

Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 05.12.2013 tarihinde saat 09.30'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr 

internet adresimiz ile (0) (232) (274 28 52) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

İkametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

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

İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 9667/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU'NUN/16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE 

GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 177 TL. ile en çok 64.428 TL arasında değişen; 03/12/2013 

günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 18 TL.  en çok 6.443 TL 

arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 

ayrı şartname eki listede gösterilen cep telefonu,  cep telefonu aksesuar ve aksamı 63 grup eşya 

açık artırma suretiyle, Kolejtepe mahallesi Mühendisevler sokak GAP Gümrük ve Ticaret Bölge 

Müdürlüğü hizmet binası adresindeki 4.kat Toplantı Salonunda 04/12/2013 tarihinde saat: 

09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı 

bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 339 85 15 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil) 

bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 9616/1-1 

—— • —— 

GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN  

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 3.000,00 TL ile en çok 46.016,80 TL arasında değişen; 

05/12/2013 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 300,00 TL, en 

çok 4.401,68 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto vb cinsi 20 (yirmi) adet araç; 

açık artırma suretiyle, Liman Mah. Liman Cd. No: 28/1 Büyükliman/Antalya adresindeki ihale 

salonunda 06/12/2013 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz 

konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet 

adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV Dahil) 

bedel karşılığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge 

Müdürlüklerinden alınabilir. 

İlan olunur. 9565/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Aşağıda Özellikleri Belirtilen Araç Kiralama Hizmeti alımı işi açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

Dosya No : 2013/35 

İhale Kayıt No : 2013/164686 

1 - Teşekkülün: 

a) Adresi : EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK 

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

c) Elektronik posta adresi  : 

2 - İhale konusu Malzemenin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhtiyacı, 

1 Ad. 8+1 Kişilik Minibüs (1 Şoför ile Beraber), 

2 Ad. 5+1 Kişilik Çift Kabin Kamyonet (4 Şoför ile 

Beraber), 

1 Ad. Çift Kabin 4x2 Pick Up (1 Şoför İle Beraber) 

1 Ad. Damperli Kamyon 1+1 Kişi (1 Şoför ile Beraber) 

1 Yıl Süreyle Kiralanması Hizmeti Alımı İşi 

b) Teslim yeri : ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 

c) İşin süresi : 1 Yıl (12 Ay) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 10/12 /2013 SALI Günü Saat:14:00 

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

Açık İhale Usulü 

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

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

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

Ziraat Bankası Kilimli Şb: IBN NO: TR93 0001 0004 5437 7120 4354 31 

Vakıf Bank Zong. Şb: IBN NO: TR=88000 15 00158 00728 503 58 21 

5 - Teklifler, 10/12/2013, saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve 

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

değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü İhale salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır. 

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi 

doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya 

tamamen vermekte serbesttir. 

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve 

İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 9584/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK HİDROLİK DİREK 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ 

KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

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

ZONGULDAK 

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

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

2 - İhale konusu işin nev’i : Malzemenin Cinsi Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı :    Hidrolik Direk 500 Ad. 

b) Teslim yeri : Yerli yükleniciler için: Kozlu Taşkömürü İşletme 

Müessesesi İş Sahası Yabancı yükleniciler için: 

Sözleşmede belirtilen teslim limanı 

c) Teslim tarihi : Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına 

müteakip aydır. 

Yabancı yükleniciler için: sözleşmenin imzalanmasını 

müteakip 6 aydır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 08.01.2014 Çarşamba saat 15.00 

c) Dosya no : 947- TTK/1402 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

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

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden 

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

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

kriterler: 

(Teçhizat, patlayıcı atmosfer direktifi explosive Atmospheres Directive 94/EC (ATEX) 

Grup 1 

Katogori M1 ortamda kullanılacaktır. Bütün mekanik parçalar, materyaller ve boyalar 

alevsızdırmaz sertifikalı olacaktır ve bu belgeler teklif ile birlikte verilecektir. Bu sertifikaları 

içermeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.) 

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

ortaklığı beyannamesi, 

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

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

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

No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı 

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

8 - Teklifler 08.01.2014 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 

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

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

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

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

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

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

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

131.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 9677/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK ALSZ OTOMATİK OCAK TELEFONU 4734 SAYILI KANUNUN 

3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

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

ZONGULDAK 

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

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

2 - İhale konusu işin nev’i :           Malzemenin Cinsi  Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ALSz Otomatik Ocak Telefonu 175 adet 

b) Teslim yeri : Yerli yükleniciler için: TTK Makine ve İkmal 

Dairesi Başk. Muayene ve Tesellüm işleri Şb. Md. 

Tesellüm Ambarıdır. 

Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen 

teslim limanı 

c) Teslim tarihi : Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına 

müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine 

veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe 

başlama talimatının tebliğinden itibaren 120 takvim 

günüdür. 

Yabancı yükleniciler için: sözleşmenin imzalanmasını 

müteakip 120 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 08.01.2014  Çarşamba saat 15.00 

c) Dosya no : 952-TTK  E-78 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

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

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda  bulunmadığına dair, ihale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

kriterler: 

Teklif edilecek yer altında kullanılacak malzemeler için Avrupa Konseyince onaylanmış 

bir kalite kontrol kuruluşu tarafından tanzim edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara 

uygunluğunu gösteren AlSz Atex sertifikaları idari şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak 

teklifle birlikte verilecektir. Atex sertifikalarının halen geçerli olduğu, ihale ilan tarihi ile ihale 

tarihi arasında, sertifikaları düzenleyen kuruluşça tanzim edilmiş ve yine idari şartnamenin 7.3 

Maddesine uygun olarak teklifle birlikte sunulacak belge ile teyit edilecektir. 

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

ortaklığı beyannamesi, 

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

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

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

No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 50,00 TL karşılığı temin 

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

8 - Teklifler 08.01.2014 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 

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

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

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

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedeli üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim biyatların 

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

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

4734  sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

131.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 9678/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK SANTRİFÜJ POMPA 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ 

KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

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

ZONGULDAK 

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

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

2 - İhale konusu işin nev’i 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Santrifüj Pompa, 3 adet 

b) Teslim yeri : Yerli yükleniciler için: Üzülmez Taşkömürü İşletme 

Müessesesi işyeri. Yabancı yükleniciler için: Sipariş 

şartlarına bağlı olarak FOB limanı veya C+F 

Türkiye Limanı 

c) Teslim tarihi  : 180 takvim günü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 08.01.2014  Çarşamba saat 15.00 

c) Dosya no : 936–TTK/ 1403 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

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

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden 

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

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
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ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

1 - Teklif edilecek tulumbalar için TSE, ISO 9001, CE belgesi ve satış sonrası hizmet 

yeterlilik belgesi teklifle birlikte verilecektir. Malzemenin üretiminden sonra düzenlenebilecek 

sertifikaların örneği teklifle birlikte, bu sertifikanın aslı malzemenin tesliminde verilecektir. 

2 - ISO Belgesi, Türk Akreditasyon Kurumu ‘TÜRKAK’ tarafından akreditasyonlu 

olacaktır. 

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

ortaklığı beyannamesi, 

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

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

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

No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı 

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

8 - Teklifler 08.01.2014 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi No.2 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu 

değildir. 

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

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

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

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

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

131.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 9679/1-1 
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CİSCO MARKA AĞ CİHAZLARI VE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ihtiyacı 

Cisco Marka Ağ cihazları ve kesintisiz güç kaynakları, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

ve markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

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

firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa 

konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, markası, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 03/12/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve 

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

ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 9660/1-1 
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1 ADET CHECKPOİNT CES LİSANS GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Genelkurmay Başkanlığı Destek Kıtaları Grup Komutanlığı ihtiyacı 1 adet 

Checkpoint Ces Lisans Güncellemesinin kuruluşça istenen markasına ve Ofisimiz Ticari 

Şartnamesine eklenmesi istenilen idari hususlara uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

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

firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, Ofisimiz Ticari Şartnamesine eklenmesi istenilen idari hususlar ile Ofis 

Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 05/12/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça istenen markasına ve Ofisimiz 

Ticari Şartnamesine eklenmesi istenilen idari hususlara uygunluğunun belirlenmesini müteakip, 

uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 9661/1-1 
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DÜZELTME İLANI 

Eskişehir Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis 

Heyet Başkanlığından:  

Eskişehir Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Altyapı Yapım 

ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi ihalesi ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı 

yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin 

esas alınması gerekmektedir.  

İhale kayıt numarası : --- 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İl Özel İdaresi İmar İnşaat Daire 

Başkanlığı 71 Evler Mh. Cumhuriyet 

Bulvarı No: 230 Eskişehir  

b) Telefon ve faks numarası : 0 222 227 28 63 - 0 222 227 61 07 

c) Elektronik posta adresi  : --- 

ç) İhale dokümanının görülebileceği adres : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri 

Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12 

kat 1229 nolu açık büro Lodumlu Ankara 

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı  

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı  : --- 

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : 18/11/2013 tarih ve 28825 sayılı Resmi 

Gazete 

3 - Düzeltilen maddeler: 

1) İlan metninin 3. Maddesinin b fıkrasındaki ihale tarihi ve saati aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

b) Tarihi ve saati: 10.12.2013 - Saat 10:30 

2) İlan metninin 4. maddesinin B fıkrasının İş Deneyimi başlıklı 4. alt bendi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

4) İş Deneyim Belgesi 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 

konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içme suyu, kanalizasyon, 

yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.  

İş Deneyim Belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümü ihale konusu iş veya benzer işe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

3) İlan Metninin 4. Maddesinin Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler başlıklı C 

fıkrasına aşağıdaki madde eklenmiştir. 

3) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer 

belgeleri.  

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini, 
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b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, 

yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 

müşavir tarafından standart formalarda yer alan “bilanço bilgileri tablosuna” uygun olarak 

düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.  

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;  

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 

vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen 

varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),  

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, 

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara 

yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.  

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin 

ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 

müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen 

bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o 

ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından 

onaylanmış olması gereklidir.  

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların 

bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke 

mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik 

edilebilir.  

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı 

sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.  

4) İş hacmini gösteren belgeler  

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

sunması yeterlidir;  

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,  

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.  

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

işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği 

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

kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.  

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

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

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

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım 

işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli 

mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri 

sunulur.  

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 

dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke 

mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 

olması gereklidir.  9669/1-1 
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DÜZELTME İLANI 
Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet 

Başkanlığından:  
Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 2. Etap Altyapı Yapım ve YG-

AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi ihalesi ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına 
karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması 
gerekmektedir.  

İhale kayıt numarası : --- 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Şair Nabi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 

Prestij İş Merkezi Kat 2 No: 6 Şanlıurfa 
b) Telefon ve faks numarası : 0 414 314 44 42 - 0 414 215 45 75 
c) Elektronik posta adresi  : urfabosb@hotmail.com 
ç) İhale dokümanının  
    görülebileceği adres : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize 
Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire 
Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12 kat 
1229 nolu açık büro Lodumlu Ankara 

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı 
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı  : --- 
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : 18/11/2013 tarih ve 28825 sayılı Resmi 

Gazete 
3 - Düzeltilen maddeler: 
1) İlan metninin 3. Maddesinin b fıkrasındaki ihale tarihi ve saati aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
b) Tarihi ve saati: 10.12.2013 - Saat 14:30 
2) İlan metninin 4. maddesinin B fıkrasının İş Deneyimi başlıklı 4. alt bendi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 
konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içme suyu, kanalizasyon, 
yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.  

İş Deneyim Belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümü ihale konusu iş veya benzer işe denk 
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

3) İlan Metninin 4. Maddesinin Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler başlıklı C 
fıkrasına aşağıdaki madde eklenmiştir. 

3) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer 
belgeleri.  

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu 
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,  

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl 
sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 
kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından standart formalarda yer alan “bilanço bilgileri tablosuna” uygun olarak 
düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.  

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;  
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 
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vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen 
varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),  

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat 
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, 
ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara 

yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.  
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin 
ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen 
bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o 
ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından 
onaylanmış olması gereklidir.  

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların 
bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke 
mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik 
edilebilir.  

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı 
sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.  

4) İş hacmini gösteren belgeler  
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir;  
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,  
b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.  
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden yapım 

işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği 
bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı 
kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.  

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 
yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 
sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım 
işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli 
mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri 
sunulur.  

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 
dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke 
mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 
olması gereklidir.  

4) İlan metninin 7. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
7 - İhale dokümanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. 
Kat (1229 Nolu açık büro) Lodumlu/ANKARA veya Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı Şair Nabi Mah. Cumhuriyet cad. Prestij İş merkezi 
Kat:2 No: 6 Şanlıurfa adreslerinde görülebilir veya 250-TL ihale dokümanı bedelini Şanlıurfa 
Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin Şanlıurfa Halk Bankası İpekyolu Şubesi TR 39 
0001 2001 3210 0016 1000 30 numaralı hesabına yatırıldıktan sonra dekontla birlikte Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık 
Bölgeleri Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 12. Kat (1229 Nolu açık büro) 
Lodumlu/ANKARA adresinden temin edilebilir.  

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  
 9696/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2011/168243 Soruşturma sayılı dosyasından 

Kurumumuza gönderilen 07.03.2013 tarihli müzekkere üzerine yapılan ön inceleme sonucunda 

Fon Başkanlığı’nın 07.10.2013 tarihli ve 0052/00261 sayılı Olur’u düzenlenmiştir. İşbu Olur ile 

Kurumumuz eski personeli Fethi Çalık hakkında, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 127. 

Maddesi kapsamında soruşturma izni verilmesine karar verilmiştir. 

Soruşturma izni verilmesine dair karar, Fethi Çalık’ın Mernis sisteminde kayıtlı bulunan 

adresine iadeli taahhütlü olarak gönderilmiş ancak bila tebliğ iade edilmiştir. Bu kez aynı adrese 

kargo yolu ile gönderilmiş ancak tekrar tebliğ edilemeden geri gönderilmiştir. Bu sebeple, Fethi 

Çalık’ın, soruşturma izni kararını tebliğ almak üzere ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde bizzat 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna başvurması gerektiği; aksi takdirde işbu ilanın tebligat yerine 

geçeceği ilan olunur. 9646/1-1 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. 

Detaylı bilgi Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi 

ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Adedi Açıklamalar 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon 
Yrd.Doç. 1  

Dahili Tıp 

Bilimleri 
Nöroloji Yrd.Doç. 1  

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 
Matematik 

Uygulamalı 

Matematik 
Doçent 1  

İlahiyat 

Fakültesi 

Felsefe ve Din 

Bilimleri 
Din Bilimleri Yrd.Doç. 1  

İslam Tarihi ve 

Sanatları 

Türk İslam 

Edebiyatı ve 

İslam Sanatları 

Yrd.Doç. 1  

İktisadi ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi 

ve Uluslararası 

İlişkiler 

 Yrd.Doç. 1 
Ortadoğu Ülkeleri üzerine 

çalışması olmak. 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Klinik Bilimler Endodonti Yrd.Doç. 1  

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Gıda 

Mühendisliği 
Gıda Teknolojisi Yrd.Doç. 1 

Gıda Mühendisliği 

Bölümü mezunu olmak 

ve temel işlemler 

alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Erbaa Sağlık 

Yüksekokulu 

Sağlık 

Kurumları 

Yöneticiliği 

 Yrd.Doç. 1 

Sağlık İdaresi veya 

Sağlık Kurumları 

Yöneticiliği Bölümü 

mezunu olmak veya 

ilgili alanda doktora 

yapmış olmak. 

 9647/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

Vakıflar Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında Avukatlık Hizmetleri sınıfında boş bulunan 

ve aşağıda alım yapılacak Bölge Müdürlüğü ve adedi belirtilen (7) adet 6’ncı derece Avukat 

kadrosuna atama yapılmak üzere yarışma sınavı yapılacaktır. 

 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAYISI 

ADANA 1 

BİTLİS 1 

DİYARBAKIR 1 

EDİRNE 1 

ERZURUM 2 

KONYA 1 

 

1 - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI: 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları 

taşımak. 

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakülteleri veya bunlara denkliği 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki fakülte veya yüksekokullardan 

mezun olmak. 

c) Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatını haiz olmak. 

ç) ÖSYM tarafından 07-08 Temmuz 2012 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme 

Sınavı (KPSS)P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin 

en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde Bölge Müdürlüğü bazında alınacak Avukat 

sayısının 5 katı aday arasına girmek, 

Son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır. 

2 - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: 

- Başvurular, 16/12/2013 tarihinden başlayarak 27/12/2013 tarihi mesai saati bitimine 

kadar Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) yayınlanacak “Avukatlık 

Sınavı Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. 

- Adayların fotoğraflarını, diplomalarını ve avukatlık ruhsatnamelerini elektronik ortamda 

taratıp Başvuru Formuna eklemeleri zorunludur. 

- Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartları taşımayan 

başvurular ile elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik 

ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı, adayların başvurularını son güne 

bırakmamaları gerekmektedir. 

- Adaylar, başvuru sırasında sadece bir Bölge Müdürlüğünü tercih edebilecektir. Birden 

fazla Bölge Müdürlüğü tercih eden adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 

- Başvuruların incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya 

hak kazanan adayların listesi 03/01/2014 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüzün 

www.vgm.gov.tr internet adresinde ilan edilerek duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 

- Sınava katılmaya hak kazanan adayların; 

a) Başvuru formu, 

b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf. 
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c) Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı ya da onaylı örneği (eğitimini 

yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği). 

ç) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı. 

d) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği, 

e) El yazısı ile yazılmış özgeçmiş. 

Yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte 06-10/01/2014 tarihleri arasında mesai saatleri 

içerisinde Genel Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gelerek Sınava Giriş 

Belgesini imza karşılığı şahsen almaları gerekmektedir. 

3 - SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI: 

Yarışma sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar; 

a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Medeni Hukuk, Medeni 

Usul Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, 

Ceza Usul Hukuku konularındaki bilgi düzeyleri, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,  

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,  

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,  

d) Genel yetenek ve genel kültürü,  

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,  

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir. Adaylar, Sınav Kurulu 

tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan 

üzerinden değerlendirilir ve sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu üyelerinin yüz tam 

puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır. 

4 - SINAV YERİ VE TARİHİ: 

- Sözlü Sınav, 15/01/2014 tarihinde saat 10:00’da Milli Müdafaa Caddesi No:20 

Kızılay/ANKARA adresindeki Genel Müdürlük binasında yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi 

halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir. 

- Adayların, sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır 

bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus 

cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. 

5 - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: 

- Sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve sınavda başarılı sayılabilmek için en az 

yetmiş puan almak gerekir. Başarı sıralaması sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan 

başlanarak belirlenir. Sınav notlarındaki herhangi bir eşitlik durumunda KPSSP3 puanı yüksek 

olan aday sıralamada üstte yer alır. 

- Sınav sonucunda atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve bunların yarısı kadar 

yedek aday tespit edilir. 

- Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları 

yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç 

duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise 

durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilecektir.  

- Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan 

veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayan adaylar atama 

işleminden feragat etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. 

6 - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI: 

- Sınavı kazananların listesi Genel Müdürlüğümüzün www.vgm.gov.tr internet adresinde 

ilan edilecektir. Sınavı kazanan Avukat adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.  

Sınav ve başvuru konularında daha fazla bilgi için irtibat: 0312 415 51 32 

İlanen duyurulur. 9564/1-1 
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Spor Genel Müdürlüğünden: 

SPOR HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI 

YARIŞMA SINAVI DUYURUSU 

1. Spor Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, Genel İdare Hizmetleri 

Sınıfında 9 uncu dereceden boş bulunan (60) adet Spor Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadrosuna 

atama yapmak amacıyla Yarışma Sınavı yapılacaktır. 

2. Öğrenim dalları itibarıyla alınacak Spor Hizmetleri Uzman Yardımcısı sayıları ile 

uygulanacak KPSS puan türleri aşağıda gösterilmiştir: 

 

Grup Öğrenim Dalları Sayı 

KPSS Puan 

Türü 

1 
Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakülteleri mezunları 
25 KPSSP47 

2 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunları 25 KPSSP3 

3 

İletişim, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 

Sosyoloji, Psikoloji, İstatistik, Matematik, Matematik ve 

İstatistik, Bölümü mezunları 

10 KPSSP3 

 

YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI 

1. Yarışma Sınavına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır: 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan 

genel şartları taşımak, 

b) Yukarıda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği yetkili makamlarca 

kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme 

Sınavından (KPSS); yukarıda öğrenim dallarına göre ayrılan grupların karşılarında gösterilen 

KPSS puan türlerinden asgari (70) yetmiş puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en 

yüksek puan sıralamasına göre her grup için ayrı ayrı olmak üzere, alınacak Spor Hizmetleri 

Uzman Yardımcısı sayısının yirmi katı aday arasında bulunmak, 

ç) 2014 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak 

(01/01/1979 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak). 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 

1. Yarışma Sınavına başvurular, 16 - 27 Aralık 2013 tarihleri arasında Spor Genel 

Müdürlüğü internet adresinde (www.sgm.gov.tr) yayımlanacak olan sınav başvuru formunun 

doldurulması ve yükseköğretim kurumu diploması veya bitirme belgesinin taranarak eklenmesi 

suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. 

2. Yarışma Sınavına katılmaya hak kazananlara ilişkin geçici liste, Spor Genel Müdürlüğü 

internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.  

3. Geçici listeye yapılacak itirazların değerlendirilmesi sonucu Yarışma Sınavına girme 

hakkı kazanan adaylara, fotoğraflı sınav giriş belgesi verilecek, sınav giriş belgesi olmayan 

adaylar sınava alınmayacaklardır. 

YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 

1. Yarışma Sınavı, yazılı ve sözlü şeklinde yapılacaktır. 

2. Birinci gruptan sınava girecek adayların cevaplayacakları çoktan seçmeli soruların 

konu gruplarına göre dağılımı ve puanları aşağıda gösterilmiştir: 

I. ALAN BİLGİSİ (60 puan) 

a) İKTİSAT GRUBU: Mikro ve makro iktisat, İktisat politikası, Türkiye ekonomisi,  

Uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar. 

b) MALİYE GRUBU: Kamu maliyesi, Bütçe ve bütçe politikası, Türk bütçe sistemi, 

Türk vergi sisteminin genel esasları, Maliye politikası. 

c) HUKUK GRUBU: Anayasa hukuku, İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı, 

Ceza hukuku (Genel hükümler), Medeni hukuk (Başlangıç-Kişiler Hukuku-Eşya 

Hukuku), Borçlar hukuku (Genel hükümler). 



27 Kasım 2013 – Sayı : 28834 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

 

ç) KAMU YÖNETİMİ GRUBU: Yönetim bilimleri. 

II. GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK (20 puan) 

III. SPOR KÜLTÜRÜ VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV ALANINA İLİŞKİN 

GENEL BİLGİLER (20 puan) 

3. Yazılı sınava ikinci ve üçüncü gruptan girecek adayların ise çoktan seçmeli Genel 

Kültür, Genel Yetenek, Spor Kültürü ve Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin genel bilgilere 

ilişkin soruları cevaplandırmaları istenecektir. 

4. Yazılı sınavın tarihi, saati ve yeri yarışma sınavına girmeye hak kazanan adayların 

isimleriyle birlikte Spor Genel Müdürlüğü internet adresinde ilan edilecek, ayrıca yazılı tebligat 

yapılmayacaktır. 

5. Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik 

belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır. 

6. Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylardan grup 

kontenjanları dikkate alınarak kendi aralarında oluşturulacak puan sıralamasına göre atama 

yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.  

7. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı duyurulan adaylar, sınav başvuru formu ile birlikte 

aşağıdaki belgeleri duyuruda belirtilen tarihe kadar şahsen veya posta yoluyla Personel ve Eğitim 

Dairesi Başkanlığına teslim edeceklerdir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde 

yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

a) Yükseköğretim diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında 

tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği, 

b) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı, 

c) Yazılı özgeçmiş, 

ç) İki adet vesikalık fotoğraf. 

8. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar için sözlü sınav tarihleri, saatleri ve yeri 

yazılı sınav sonuçları ile birlikte Spor Genel Müdürlüğü internet adresinde duyurulacak, adaylara 

ayrıca tebligat yapılmayacaktır.  

9. Sözlü sınavda adaylar; 

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. 

10. Başarı sırası, yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması 

alınarak belirlenecektir. 

11. Adaylar, başarı puanı en yüksek olandan başlanarak sıralamaya konulacak ve başarı 

sırasına göre atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl; Yarışma Sınavında başarılı olmak 

şartıyla, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonunca 

belirlenecek sayıda aday ise yedek olarak tespit edilecektir.  

DİĞER HUSUSLAR 

1. Yarışma Sınavına katılmaya hak kazananlara ilişkin geçici listeye, isim listesinin 

ilanından itibaren üç gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilecek olup, yapılan itirazlar Sınav 

Komisyonunca en geç yedi gün içerisinde sonuçlandırılacak, yarışma sınavına katılmaya hak 

kazananlara ilişkin kesin liste Spor Genel Müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecektir.  

2. Adaylar sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde sınav sonuçlarına 

yazılı olarak itiraz edilebilecek olup, yapılan itirazlar Sınav Komisyonunca en geç yedi gün 

içerisinde incelenerek karara bağlanacak ve itiraz sonucu adaylara yazılı olarak bildirilecektir. 

Sınav ve başvuru konularında daha fazla bilgi için irtibat telefonu: 0 (312) 596 72 61-64-66 

İlan olunur. 9563/1-1 
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Savunma Sanayii Müsteşarlığından: 

ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

SINAVLA KADRO KARŞILIKSIZ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR 

A. Genel 

3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ve 2010/285 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

esaslarınca çalıştırılmak üzere sözlü sınav yöntemiyle; 

20 (yirmi) adet Proje Mühendisi ve 4 (dört) adet Proje Asistanı olmak üzere toplam 24 

(yirmi dört) adet kadro pozisyonu için aşağıda belirtilen öğrenim bölümlerinde ve öğrenim 

bölümleri karşısında belirtilen kontenjan adedi kadar kadro karşılıksız sözleşmeli personel 

alınacaktır. 

1. PROJE MÜHENDİSİ POZİSYONU İÇİN; 

 

ÖĞRENİM BÖLÜMÜ 

KONTENJAN 

ADEDİ 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Elektronik Mühendisliği/Elektrik 

Mühendisliği 
6 

Bilgisayar / Yazılım Mühendisliği 2 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği / Gemi ve Deniz 

Teknolojisi Mühendisliği / Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 
2 

Makine Mühendisliği/Mekatronik Mühendisliği 5 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1 

Havacılık ve Uzay Mühendisliği/Uçak Mühendisliği/Uzay Mühendisliği  2 

Kimya Mühendisliği 1 

Fizik Mühendisliği 1 

 

2. PROJE ASİSTANI POZİYONU İÇİN; 

 

ÖĞRENİM BÖLÜMÜ 

KONTENJAN 

ADEDİ 

En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin; 

Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi, Bilişim Sistemleri ve 

Teknolojileri, Biyoloji, Fizik, Kimya, Muhasebe ve Finansal Yönetim, 

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, 

Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri 

4 

 

B. Sınav Başvuru Şartları 

1. Genel Şartlar 

Sınava başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 

maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımaları gerekmektedir. 

2. Özel Şartlar: 

a. Proje Mühendisi Pozisyonu için; 
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(1) Üniversitelerin yukarıda belirtilen öğrenim bölümlerinden lisans düzeyinde veya 

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki 

yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları, 

(2) 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme 

Sınavlarından (KPSS) birinden KPSS P(1) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları, 

(3) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi 

Seviye Tespit Sınavı (KPDS) / Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 75 

(yetmişbeş) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından KPDS/YDS 

seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları, 

(4) Alanında en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmaları, 

gerekmektedir. 

(5) Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul 

edilmeyeceklerdir. 

b. Proje Asistanı için; 

(1) Üniversitelerin yukarıda belirtilen öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği 

Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim 

kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden mezun olmaları, 

(2) 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme 

Sınavlarından (KPSS) birinden KPSS P(1) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmaları, 

(3) Son müracaat tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil 

Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) / Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 70 

(yetmiş) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından KPDS/YDS seviyesine 

denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları, 

gerekmektedir. 

(4) Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul 

edilmeyeceklerdir. 

C. Başvuruda İstenen Belgeler 

Adaylar başvurularını; Müsteşarlığın internet adresindeki (www.ssm.gov.tr) sınav başvuru 

ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi 

olan 17 Aralık 2013 Salı günü mesai bitimine kadar (saat:18:00) sisteme yükleyeceklerdir. 

a) Özgeçmişi (Adı, soyadı, öğrenim safahatı (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları 

ifade edilecektir.), aile durumu, iş tecrübeleri, sahip olduğu sertifikaları, hobileri gibi bilgileri 

içerecek şekilde düzenlenmiş olarak ). 

b) Son 6 aya ait 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafı. 

c)  Öğrenim belgesi ve Yükseköğretim Kurulu denkliği (Yükseköğretim Kurulu denkliği 

ile başvuran adaylar için). 

ç) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından KPDS/YDS seviyesine denkliği 

ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belgeyi. 

d) Proje Mühendisi için başvuruda bulunacak adaylar;  alanında en az 2 yıl iş tecrübesini, 

Müsteşarlığın internet adresinde bulunan “İş Tecrübesi Beyannamesi”ne uygun olarak 

doldurdukları form (Bu beyannamedeki bilgileri içerecek şekilde işyeri yetkilisince düzenlenmiş 

ve onaylanmış belge asılları atama esnasında istenecektir.) ve bu beyanlarına uygun olarak Sosyal 

Güvenlik Kurumu’nun https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ internet adresinden temin edecekleri 

sigortalı hizmet dökümleri. 
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Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye 

alınmayacak ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır. 

Ç. Sınav Çağrısı: 

(1) Başvuran adaylardan, bu ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşıyanlar arasından,  

KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana (Değerlendirme, adayların geçerli olan KPSS 

puanlarından yüksek olanı ile yapılır.) sahip olandan başlanarak 5 (beş) katına kadar aday (son 

sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sınava katılmaya hak kazanacaktır. 

(2) Sınava katılmaya hak kazanan adayların, KPSS puanları, sınavın yapılacağı yer, tarih 

ve saatleri Müsteşarlığın internet sitesinde ayrıca ilan edilecektir. 

D. Sınav 

Sınav, adayın; alan bilgisi konuları yanı sıra genel kültür, kavrayış ve anlatım yetenekleri 

ile davranış gibi yetkinliklerinin ölçüleceği mülakat usulüyle yapılacaktır. 

E. Değerlendirme ve Atama 

(1) Sınav (Mülakat) değerlendirmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınav 

Kurulu üyelerinin her bir adaya ayrı ayrı verdikleri notların ortalaması, o adayın Sınav notunu 

gösterecektir. Sınavda (Mülakat)  başarılı olmak için ortalama en az 70 (yetmiş) puan alınması 

gerekmektedir. 

(2) Adayların başarı puanı;  KPSS puanı ve sınav notunun aritmetik ortalamasının 

alınması suretiyle belirlenecektir. 

(3) Başarı puanı en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmak suretiyle adayların başarı sırası 

belirlenecektir. 

(4) Bu sınav için geçerli olmak üzere, asil olarak kazanan aday sayısını geçmeyecek 

şekilde yedek belirlenebilecektir. 

(5) Öğrenim bölümlerinin her biri için ayrılan kontenjan adedinin 5 (beş) katı kadar aday 

başvurusu olmaması, şartları taşıyan aday bulunmaması veya yapılacak sınav sonucunda başarılı 

aday bulunmaması halinde pozisyonlar için belirlenen öğrenim bölümleri arasında kontenjanlar 

kaydırılabilecektir. 

(6) Asil ve varsa yedek olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayların listesi Müsteşarlığın 

internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara bir bildirimde bulunulmayacaktır. Başarılı 

bulunan adaylar, sınav sonucunun Müsteşarlığın internet sitesinde duyuru tarihinden itibaren 10  

(on) iş günü içinde atama için gerekli bilgi ve belgeleri tamamlamak suretiyle Müsteşarlığa teslim 

edeceklerdir. 

(7) Asil olarak yerleştirilmeye hak kazanan adaylar vize işlemlerinin Maliye 

Bakanlığı’nca yapılmasını müteakip, Müsteşarlık tarafından Müsteşarlığın internet sitesinde 

yapılacak tebliğ tarihinden itibaren 15 (on beş gün) içerisinde göreve başlayacaklardır. Bu süre 

içerisinde göreve başlamayanlar, haklarını kaybedeceklerdir. 

(8) Gerçeğe aykırı belge ve beyanı tespit edilen adaylar, sınava alınmaz, sınava alınmış 

olsa bile sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar 

hiçbir hak talep edemezler. 

F. Bilgi Alma 

(1) Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi 

Başkanlığı’nın (312) 411 90 61 veya (312) 411 91 05 numaralı telefonlarından temin edilebilir. 
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Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe 

Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari Koşullar”a göre 

öğretim üyesi alınacaktır. 

PROFESÖR KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI 

Profesör kadrolarına daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını ve 

başlıca araştırma eserini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler 

listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu (Doçentlik 

Öncesi ve Doçentlik Sonrası olmak üzere 2 adet düzenlenecektir), doçentlik belgesi, öğrenim 

belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) aslı veya onaylı fotokopileri, nüfus cüzdanı 

fotokopisi, askerlik durumu beyannamesi (Üniversitemiz web sitesinde örnek beyanname 

yayınlanacaktır.) ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. 

maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 6 nüsha olarak hazırlayarak 

müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir. 

DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI 

Doçent kadrolarına daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını 

dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), 

Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu, doçentlik belgesi, öğrenim belgelerinin 

(lisans, yüksek lisans, doktora) aslı veya onaylı fotokopileri, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik 

durumu beyannamesi (Üniversitemiz web sitesinde örnek beyanname yayınlanacaktır.) ve 

“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesinde belirtilen bilgi ve 

belgeleri kapsayan bir dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel 

Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir. 

GENEL AÇIKLAMALAR: 

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır. 

2. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları 

gerekmektedir. 

3. Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı 

Üniversitemizce oluşturulacak “Ön İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu 

inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul 

edilecektir. 

4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde 

atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir. 

5. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuru evrakları geri 

iade edilmeyecektir. 

6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. 

7. Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 444 03 03 Dahili: 11350-11351 

Adres: A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 

ANABİLİM 

DALI UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMA 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Plastik, Rek. ve 

Estetik Cer. 
Profesör 1 1 

Ağız, yüz ve çene cerrahisi 

uzmanı olmak ve yanık tedavi 

merkezinde çalışmış olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
İç Hastalıkları Doçent 1 1 

Endokrinoloji ve metabolizma 

hastalıkları alanında yandal 

uzmanlığı yapmış olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kalp ve Damar 

Cerrahisi 
Doçent 1 1 

Koroner bypass cerrahisinde 

hastaların renal fonksiyonları 

üzerine çalışmalar yapmış olmak. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 30KIIIa pafta, 97 ada, 101 parsel üzerindeki 

554797 (OFİS-İŞYERİ) YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 764 no’lu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Enver 

PEHLİVANOĞLU (Denetçi No: 13077, Oda Sicil No: 2331) tarafından Bakanlığımız aleyhine 

açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 04.10.2013 tarih ve E.2013/1354 sayılı kararı ile 

“dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 20.11.2012 tarih ve 

28473 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Enver 

PEHLİVANOĞLU (Denetçi No: 13077, Oda Sicil No: 2331) hakkında tesis edilmiş olan geçici 

durdurma işleminin yürütülmesi 18.11.2013 tarih ve 9163 sayılı Makam Olur’u ile 

durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 9652/1-1 

————— 
Akbilek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Amasya İli, Merkez İlçesi, 1576 ada, 1 parsel üzerindeki 809697 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c), (d) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının  (l) bendindeki hükümlerde öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4016 Ticaret Sicil No ile Amasya Ticaret Odasına kayıtlı 

1573 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akbilek Yapı Denetim Ltd. Şti. ile şirket ortağı 

veya yetkilisi Celil BOLAT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17763, Oda 

Sicil No:18322 ), sorumlu denetim elemanları Neşe ÇETİN (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:21893, Oda Sicil No:22127) ve Himmet YAVRU’nun (İnşaat Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12936,Oda Sicil No:12170) denetim faaliyetlerinin, 

aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun 

Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 15.11.2013 tarihli ve 9143 

sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  9653/1/1-1 

————— 
Egevizyon Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin  denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, 19K-IVC pafta, 1638 ada, 122 parsel üzerindeki 649187 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrası ile Yapı 

Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 2.fıkrasının (b) bendi ve 6.maddesinin 

1.fıkrasındaki hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12712 Ticaret Sicil 

No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 819 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Egevizyon 

Yapı Denetimi Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Nazmi ÖCAL’ın (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1608, Oda Sicil No:4690) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 

8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, 

Egevizyon Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin  yapı denetim izin belgesi 01.11.2012 tarihli ve 

28454 sayılı sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma 

kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına 

işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının 

kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu 

durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün 

yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam 

ettirilmesi, Bakanlık Makamının 15.11.2013 tarihli ve 9144 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  9653/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Çağlayan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Manavgat İlçesi, Gündoğdu Belediyesi, 219 ada, 1 parsel üzerindeki 550928 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 

fıkralarındaki hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5627 Ticaret Sicil No 

ile Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 615 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çağlayan Yapı 

Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı  İsmail Biler MENGİ’nin (İnşaat Mühendisi, Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7904, Oda Sicil No: 4474) denetim faaliyetlerinin, aynı 

Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı 

Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 15.11.2013 tarihli ve 9147 

sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  9653/3/1-1 

————— 
Mekanik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Alanya İlçesi, 2088 ada, 6 parsel üzerindeki 580626 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) fıkraları, Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliği’nin 5.maddesinin 4.fıkrasının (a) bendi, 6.maddesinin 5.fıkrası, 

9.maddesinin 4.fıkrası, 24. maddesinin 1. fıkrasındaki hükümlerde öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaşılan 54327-56599 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 780 

nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mekanik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim 

elemanları Ali Ragıp UTKU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8646, Oda Sicil 

No:10986), Mehmet AYDIN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:6972, Oda Sicil No:11289), Mustafa TURNA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:4717, Oda Sicil No:23051), İsmet AYDIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:294, Oda Sicil No:7982), Erkam TOKGÖZ (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, 

Oda Sicil No: 37317), Nimet ATA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 68293) ve 

Ahmet YÜKSEL’in (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 61322) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 15.11.2013 

tarihli ve 9145 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  9653/4/1-1 

————— 
Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3.maddesinin 

5.fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan Salih KARADENİZ’in (Makine 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21395, Oda Sicil No:60564) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak 

durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 15.11.2013 tarihli ve 9146 

sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  9653/5/1-1 

————— 
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14A4C pafta, 1500 parsel (YDS 

kaydında N18C14A3D pafta, 1542 parsel) üzerindeki 782842 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 

Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerindeki hükümlerde öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları 

Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), 

İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil 
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No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, 

Oda Sicil No:29423) ve Suat Soner AYDOĞ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No:63132) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 

olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık 

Makamının 15.11.2013 tarihli ve 9140 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  9653/6/1-1 

————— 
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D2A pafta, 1525 parsel (Eski 

N18C14A4C pafta, 1500 parsel), (YDS kaydında N18C14A3D pafta, 1542 parsel üzerindeki 

782835 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 

fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) 

bentlerindeki hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No 

ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı 

Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423) ve Suat Soner 

AYDOĞ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63132) denetim faaliyetlerinin, 

aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun 

Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 15.11.2013 tarihli ve 9141 

sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  9653/7/1-1 

————— 
Arşipel Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göltürkbükü Beldesi, N18C14D1B pafta, 1514 parsel (YDS 

kaydında N18C14D24 pafta, 1542 parsel) üzerindeki 747582 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama 

Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerindeki hükümlerde öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 9078 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 957 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları 

Sadi AKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15379, Oda Sicil No:3715), 

İbrahim YELKARASI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1978, Oda Sicil 

No:26356), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, 

Oda Sicil No:29423) ve Gürer CÜCE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No:4739)  denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 

olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili 

mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 15.11.2013 tarih ve 9140 sayılı, 

15.11.2013 tarih ve 9141 sayılı Bakanlık Makam Olur’ları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici 

olarak durdurulmuş olan, 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arşipel Yapı Denetim 

A.Ş.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. 

maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim 

faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona 

erdirilerek, 957 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık 

Makamının 15.11.2013 tarihli ve 9142 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  9653/8/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 30KIIIa pafta, 97 ada, 101 parsel üzerindeki 

553573 (İMALATHANE) YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 764 no’lu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan 

davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 03.10.2013 tarihli ve E.2013/854-K.2013/1503 sayılı 

kararı ile “davanın reddine” hükmedildiğinden, Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında, 

21.08.2013 tarih ve 28742 sayılı Resmi Gazete ilanı ile kesintiye uğrayan dava konusu yasaklama 

işleminin geri kalan 91 günlük kısmı 13.11.2013 tarih ve 9035 sayılı Olur ile uygulamaya 

konulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 9598/1/1-1 

————— 

Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 30KIIIA pafta, 97 ada, 101 parsel 

üzerindeki 554795 YİBF nolu yapıda inşaatın denetimini üstlenen 764 no’lu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 

Ankara 5. İdare Mahkemesinin 04.10.2013 tarih ve E.2013/707-K.2013/1511 sayılı kararı ile 

“dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 20.11.2012 tarih ve 28473 sayılı Resmi Gazete 

ilanı ile Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 

13.11.2013 tarih ve 9036 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  9598/2/1-1 

————— 

764 nolu Yapı Denetim İzin Belgesi Bakanlık Makamının 22.11.2012 tarihli ve 8409 

sayılı Olur’u ile iptal edilmiş olan Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 04.10.2013 tarihli ve E.2013/90-

K.2013/1515 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 29.11.2012 tarih 

ve 28482 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş 

olan “Yapı Denetim İzin Belgesinin İptali’ işlemi 13.11.2013 tarih ve 9037 sayılı Makam Olur’u 

ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur.  9598/3/1-1 

————— 

Işıktaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin  denetim sorumluluğunda bulunan; 

Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, 4.Organize Sanayi Bölgesi, 25l-3a/25l-3b pafta, 106 ada, 

3 parsel üzerindeki 165689 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 

maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 

540509-488091 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 424 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Işıktaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Abdullah Erdem 

UĞURLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 62949), sorumlu denetim 

elemanları Mahmut DEDE (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7890, 

Oda Sicil No: 3303), Abdülkadir ÇELİKEL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 8262, Oda Sicil No: 7769), Halil İbrahim AYKUT (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 8213, Oda Sicil No: 7375), Mehmet Enver ERBAĞCI’ nın (İnşaat 
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Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5797, Oda Sicil No: 17667) denetim faaliyetlerinin 

aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun 

Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Işıktaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin  yapı denetim izin belgesi 03.04.2013 tarihli ve 28607 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 13.11.2013 tarihli ve 9030 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 9608/1/1-1 

————— 

Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 28 LII pafta, 1977 ada, 4 parsel üzerindeki 86942 ve 218718 

YİBF (yapı tektir.) nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), 

(c) ve (g) fıkralarındaki hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 465170-

412752 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 114 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti. ile birlikte sorumlu denetim elemanları 

Sönmez AKGÜN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 471, Oda Sicil 

No: 12862), Fahri ERDEM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1511, Oda Sicil 

No:12763), Fikret SERÇE (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8486, Oda Sicil 

No:37225) ve Mustafa ÜNLÜ’nün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 22689) 

denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 

durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve 

durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Söz konusu yapıda denetim sorumluluğunu üstlenen ve denetim sorumluluğunu 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasındaki hükümlere göre yerine 

getirmediği anlaşılan 2666-2347-(Gölcük) Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 258 

nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Met Yapı Denetim A.Ş ile sorumlu denetim elemanları 

Fikret MAZLUM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3415, Oda Sicil No: 

14144), Servet Mücella ÇELİK (BAYTUĞ)’ in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No: 7975, Oda Sicil No: 31629) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 9 

(dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin 

Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden 

itibaren başlatılması, 

Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.03.2007 tarihli ve 

26475 sayılı sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma 

kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına 
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işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının 

kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu 

durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün 

yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazetede ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam 

ettirilmesi, 

Met Yapı Denetim A.Ş’nin yapı denetim izin belgesi 18.08.2012 tarihli ve 28388 sayılı 

Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre 

esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline 

konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, 

verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, 

yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 13.11.2013 tarihli ve 9031 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 9608/2/1-1 

————— 

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, 4112 ada, 6 parsel üzerindeki 631976 YİBF nolu yapının 

denetimini üstlenen 8525 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 476 no’lu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Grup Yapıgüçler Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılmış olan davada Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 27.09.2013 tarih ve E.2013/309-

K.2013/1380 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 09.02.2013 tarihli 

ve 28554 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Grup Yapıgüçler Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis 

edilmiş olan geçici durdurma işlemi 08.11.2013 tarih ve 8909 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 9609/1/1-1 

————— 

Sakarya İli, Sapanca  İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 30KIIIA pafta, 97 ada, 101 parsel 

üzerindeki 553573 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin , 

Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Enver PEHLİVANOĞLU (Denetçi No:13077, Oda Sicil 

No:2331) tarafından, Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 2013/1104 esasına kayden Bakanlığımız 

aleyhine açılmış olan davada, 04.10.2013 tarihli ve E.2013/1104-K.2013/1509 sayılı karar ile 

“dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 20.11.2012 tarih ve 28473 sayılı Resmi Gazete 

ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Enver PEHLİVANOĞLU (Denetçi No:13077, Oda 

Sicil No:2331) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 12.11.2013 tarih ve 8990 sayılı 

Olur ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 9609/2/1-1 

————— 

Sakarya İli, Sapanca  İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 30KIIIA pafta, 97 ada, 101 parsel 

üzerindeki 554797 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 18564 Ticaret Sicil No ile Adapazarı 

Ticaret Odasına kayıtlı 764 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. 

Şti. tarafından, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin E.2013/86 esasına kayden Bakanlığımız 

aleyhine açılan ve Ankara 5. İdare Mahkemesi’nde devam olunan davada, 04.10.2013 tarihli ve 
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E.2013/693-K.2013/1513 sayılı karar ile ‘‘dava konusu işlemin iptaline’’ hükmedildiğinden, 

20.11.2012 tarih ve 28473 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 764 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine 

sahip Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 

12.11.2013 tarih ve 8969 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 9609/3/1-1 

————— 

Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 30KIIIA pafta, 97 ada, 101 parsel 

üzerindeki BAYTAŞ Demir ve Saç San. İnş. Taah. Dış Tic. Ltd. Şti.’e ait söz konusu taşınmaza 

ait 554797 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama 

Denetçisi İnşaat Mühendisi Metiner KARAMAN (Denetçi No: 14544, Oda Sicil No: 26019) 

tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 2013/1019 

esasına kayden açılmış olan davada 04.10.2013 tarihli ve E.2013/1019-K.2013/1514 sayılı kararı 

ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 20.11.2013 tarih ve 28473 sayılı Resmi 

Gazete ilanı ile Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Metiner KARAMAN (Denetçi No: 14544, 

Oda Sicil No: 26019) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 11.11.2013 tarih ve 

8935 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 9609/4/1-1 

————— 

İzmir İli, Dikili İlçesi, Salihler Köyü, 381 ada, 1 parsel üzerindeki 220264 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi 

Mimar Mustafa Kemal HIZAL (Denetçi No:2389, Oda Sicil No:6109) tarafından, Ankara 8. İdare 

Mahkemesinin 2012/936 esasına kayden açılan ve bağlantı kararı üzerine Ankara 4. İdare 

Mahkemesi’nin 2012/1676 esasında görülmeye devam edilen Bakanlığımız aleyhine açılmış olan 

davada, Mahkemenin 28.06.2013 tarihli ve E.2012/1676-K.2013/896 sayılı kararı ile “dava 

konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 05.04.2013 tarih ve 28255 sayılı Resmi Gazete ilanı 

ile Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mustafa Kemal HIZAL (Denetçi No:2389, Oda Sicil 

No:6109) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 12.11.2013 tarih ve 8991 sayılı Olur 

ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 9609/5/1-1 

————— 

Genel Müdürlük Makamının 13.11.2013 tarih ve 9051 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama 

Yönetmeliği gereği; 

Tek Yapı Test Laboratuvarı İnşaat Taahhüt Müş. Müh. Mad. ve Org. Tarım San. ve Tic. 

Ltd. Şti. Kırıkkale Şubesi’nin Çalılı Öz Mah. 447. Sok. No:18 Merkez/KIRIKKALE adresinde 

bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun(YDK) 

28.02.2011 tarih ve 367 sayılı kararı ile verilen 252 nolu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve 

kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez 

Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 06.09.2013 tarih ve 463/4 nolu kararı ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 9597/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2012 yılı gayrisafı gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF 

NOTERLİKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, 

İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ 

SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya 

bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir. 

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000'in altında olan belge sahiplerinin başvuru 

dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı, sağlık 

raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup 

olmadığına ilişkin belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin 

edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir 

ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma 

süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz. 

Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra 

vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır. 

İlan olunur. 

 

SIRA 

NO NOTERLİĞİN ADI İLİ 

2012 YILI 

GAYRİSAFİ GELİRİ 

  1 AKINCILAR NOTERLİĞİ SİVAS 42.423,97.-TL. 

  2 AKSEKİ NOTERLİĞİ ANTALYA 59.392,22.-TL. 

  3 AZDAVAY NOTERLİĞİ KASTAMONU 43.366,97.-TL. 

  4 BAŞKALE NOTERLİĞİ VAN 66.212,36.-TL. 

  5 BEŞİRİ NOTERLİĞİ BATMAN 42.131,51.-TL. 

  6 ÇINARCIK NOTERLİĞİ YALOVA 208.526,77.-TL. 

  7 DEMİRCİ NOTERLİĞİ MANİSA 182.493,66.-TL. 

  8 ELEŞKİRT NOTERLİĞİ AĞRI 63.451.28.-TL. 

  9 ERMENEK NOTERLİĞİ KARAMAN 195.456,11.-TL. 

10 GÖYNÜCEK NOTERLİĞİ AMASYA 39.231,80.-TL. 

11 HANAK NOTERLİĞİ ARDAHAN 45.241,95.-TL. 

12 HOZAT NOTERLİĞİ TUNCELİ 22.539,14.-TL. 

13 KARACASU NOTERLİĞİ AYDIN 91.874,67.-TL. 

14 KEMAH NOTERLİĞİ ERZİNCAN 26.871,17.-TL. 

15 KEŞAP NOTERLİĞİ GİRESUN 87.835,37.-TL. 

16 KIBRISÇIK NOTERLİĞİ BOLU 14.322,08.-TL. 

17 KÖSE NOTERLİĞİ GÜMÜŞHANE 36.169,97.-TL. 

18 SİNANPAŞA NOTERLİĞİ AFYONKARAHİSAR 96.467.99.-TL. 

19 TAŞKÖPRÜ NOTERLİĞİ KASTAMONU 220.126.40.-TL. 

20 TAŞLIÇAY NOTERLİĞİ AĞRI 39.356.56.-TL. 

21 VİRANŞEHİR İKİNCİ NOTERLİĞİ ŞANLIURFA 271.018,04.-TL. 

22 YENİPAZAR NOTERLİĞİ AYDIN 83.119,82,-TL 

 9594/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2012 yılı gayrisafı gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF noterlikler 

münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 

İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay 

içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları 

gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

İlan olunur. 

 

SIRA NO NOTERLİĞİN ADI 2012 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ 

  1 ADIYAMAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 299.333,63,-TL. 

  2 BEYPAZARI NOTERLİĞİ 354.481,84,-TL. 

  3 BODRUM YEDİNCİ NOTERLİĞİ 495.708,38,-TL. 

  4 BOLU BİRİNCİ NOTERLİĞİ 260.461,90,-TL. 

  5 BOZÜYÜK NOTERLİĞİ 414.135,29,-TL. 

  6 DÜZCE ALTINCI NOTERLİĞİ 328.776,19,-TL. 

  7 EDİRNE ALTINCI NOTERLİĞİ 300.069,58,-TL. 

  8 EDREMİT DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 246.010,35,-TL. 

  9 ERZİNCAN İKİNCİ NOTERLİĞİ 410.238,50,-TL. 

10 FETHİYE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 500.542,41,-TL. 

11 GAZİPAŞA NOTERLİĞİ 376.555,26,-TL. 

12 GÖLCÜK DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 279.059,16,-TL. 

13 ILGIN NOTERLİĞİ 343.989,02,-TL. 

14 KARAMAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ 463.933,27,-TL. 

15 KASTAMONU DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 263.023,18,-TL. 

16 KÖRFEZ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 343.457,62,-TL. 

17 LÜLEBURGAZ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 395.901,18.-TL. 

18 NİĞDE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 408.369,64.-TL. 

19 POLATLI BİRİNCİ NOTERLİĞİ 329.198,22.-TL. 

20 TARSUS İKİNCİ NOTERLİĞİ 438.545,51 .-TL. 

21 TARSUS BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 345.256,47.-TL. 

22 UŞAK İKİNCİ NOTERLİĞİ 300.905,63.-TL. 

 9595/1-1 

————— 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2012 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF 

NOTERLİKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN BU NOTERLİKLERE atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay 

içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları 

gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

İlan olunur. 
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SIRA NO NOTERLİĞİN ADI 2012 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ 

1 ADANA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.123.749,56.-TL. 

2 ANKARA OTUZİKİNCİ NOTERLİĞİ 1.285.110,54.-TL. 

3 ANTALYA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 971.647,89.-TL. 

4 ANTALYA ALTINCI NOTERLİĞİ 765.264,03.-TL. 

5 BEŞİKTAŞ YİRMİSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 548.932,38.-TL. 

6 ERZURUM DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 567.524,11.-TL. 

7 HATAY BİRİNCİ NOTERLİĞİ 660.638,05.-TL. 

8 KADIKÖY SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 1.137.546,79-TL. 

9 ZONGULDAK İKİNCİ NOTERLİĞİ 685.408,50.-TL. 

 9596/1-1 

————— 
İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2002/1003 Esas sayılı dosyasının içinde bulunması 

gereken evraktan, tutanakta belirtilen 31 adet duruşma zaptının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 

sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde 

Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu 

dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği 

ilan olunur. 9587/1-1 

————— 
Van 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1965/337 Esas, 1978/292 Karar sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 9588/1-1 

————— 
Bakırköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1981/60 Esas, 1981/140 Karar sayılı dosyasının 

zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 9589/1-1 

————— 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2012 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Beyoğlu 

Otuzdördüncü Noterliği 17.01.2014, Gebze Üçüncü Noterliği 21.01.2014, Kartal İkinci Noterliği 

23.01.2014 ve Üsküdar Sekizinci Noterliği 25.01.2014 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle 

boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 
 

SIRA 

NO NOTERLİĞİN ADI 

2012 YILI GAYRİSAFİ 

GELİRLERİ 

1 BEYOĞLU OTUZDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.764.992,01.-TL. 

2 GEBZE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.959.047,78.-TL. 

3 KARTAL İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.738.769,36.-TL. 

4 ÜSKÜDAR SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 824.539,50.-TL. 

 9590/1-1 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 27 Kasım 2013 – Sayı : 28834 

 

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden: 

*Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrosuna 2547 Sayılı Kanun ve bu kanuna 

dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre, Akademisyenler alınacaktır. 

*Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları 

taşımaları gerekmektedir. 

*Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir. 

*Adaylar http://personel.usak.edu.tr/index.php?sayfa=form.php adresinde bulunan 

öğretim üyeleri “başvuru formundan” doldurarak, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan 

fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte; 

1) Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; bilimsel çalışma-yayınlarını doçentlik 

belgesi, özgeçmiş ve (4 takım) yayın dosyaları ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen 

başvuracaklardır. 

2) Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Yabancı dil belgesi,  Doktora 

diploması, bilimsel çalışma-yayınlarını, özgeçmiş ve (4 takım) yayın dosyaları ile ilgili birimlere 

şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Genel Açıklamalar 

1. İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların 

Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

2. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde 

atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir. 

3. Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır. 

4. Mezuniyet belgesi, doktora öğrenim belgeleri tasdikli olacaktır veya aslı ile birlikte 

ilgili Birimlerde tasdik edilecektir. 

5. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. 

6. Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri 

gerekmektedir. 

7. Adaylar dosyalarını gönderim kutusu içinde teslim edeceklerdir. 

8. Yrd. Doç. Dil sınavı tarihi son müracaat tarihinden sonra, İlgili birimler tarafından 

Üniversitemizin www.usak.edu.tr web adresinde duyurulacaktır. 

• Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 

(yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir. 

• Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat 

tarihine kadar yapılması gerekmektedir. 

Son Müracaat Tarihi: 13/12/2013 mesai bitimine kadardır. 

 

K. No K. Unvan K.Derece Bölüm/Abd/Pr. Adı İlan Açıklaması 

Eğitim Fakültesi 

21 Yrd.Doç. 1 İlköğretim/Sınıf Öğretmenliği   

149 Doçent 1 Eğitim Bil./Eğitim Yön. Tef. Pl. ve Ek.   

414 Doçent 2 Eğitim Bil./Eğitim Yön. Tef. Pl. ve Ek.   

Fen-Edebiyat Fakültesi  

34 Yrd.Doç. 1 Türk Dili ve Ed./Yeni Türk Edebiyatı   

48 Yrd.Doç. 3 Türk Dili ve Ed./Yeni Türk Edebiyatı   

349 Doçent 1 Matematik/Geometri   

445 Doçent 2 Batı Dilleri ve Ed./İngiliz Dili ve Ed.   
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K. No K. Unvan K.Derece Bölüm/Abd/Pr. Adı İlan Açıklaması 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

487 Doçent 1 İşletme/Üretim Yönetimi ve Paz.   

Uşak Meslek Yüksekokulu 

49 Yrd.Doç. 4 Yönetim ve Org./Yerel Yönetimler   

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

206 Doçent 1 Bitki Koruma/Entomoloji   

İslami İlimler Fakültesi 

40 Yrd.Doç. 1 Temel İslam Bilimleri/Hadis    

 9685/1-1 

—— • —— 

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: 

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve 

Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi 

alınacaktır. 

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen 

birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile 

postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik 

belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel 

çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına 

başvuracaklardır. 

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim 

belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf, üç adet referans mektubu, özgeçmiş ile bilimsel 

çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. 

Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar 

dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini 

ekleyecektir. 

Yardımcı doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve 

adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır. 

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro 

derecelerine uygun olması gerekmektedir. 

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde 

ikamet etmek zorundadır. 

Bu konulara ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. 

 

Birimi Anabilim Dalı Ünvanı Der. Adet Açıklama 

Eğitim 

Fakültesi 

Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi 
Yrd.Doç. 2 1 

Modelleme ve öğretim teknolojileri 

konularında çalışmış olmak 

Mühendislik 

Mimarlık 

Fakültesi 

Devreler ve Sistemler Yrd.Doç. 4 1 

Zaman gecikmeli sistemler ve 

uyarlamalı kontrol konularında 

çalışmış olmak 
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Birimi Anabilim Dalı Ünvanı Der. Adet Açıklama 

Mühendislik 

Mimarlık 

Fakültesi 

Çevre Mühendisliği Yrd.Doç. 5 1 

Mikroorganizmalar ile pirit külünün 

biyolojik yolla desülfürizasyon 

sürecinin modellenmesi konusunda 

çalışmış olmak 

Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Doçent 2 1 

 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Doçent 2 1  

Tıp Fakültesi 
Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 
Yrd.Doç. 5 2 

 

Diş 

Hekimliği 

Fakültesi 

Protetik Diş Tedavisi Yrd.Doç. 5 1 

Titanyum alaşım yüzeyi kaplama-

larının titanyum-porselen bağlan-

tısına etkisi konusunda çalışmış 

olmak 

Bolu Meslek 

Yüksekokulu 
 Yrd.Doç. 3 1 

Anahtarlamalı relüktans motorun 

gerçek zamanlı hız ve konum 

denetimi konusunda çalışmış olmak  

Gerede 

Meslek 

Yüksekokulu 

 Yrd.Doç. 4 1 

Hegzagonal bor nitrür sentezi ve 

modifikasyonu konusunda çalışmış 

olmak 

 9686/1-1 
—— • —— 

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize "2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak 3 öğretim üyesi 
alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır. 

Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri 
Anabilim Dalı ile "Başlıca Araştırma Eserlerini" belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli 
Doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, 
Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek İlanın yayımı 
tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığına, başvuruları gerekmektedir. 

Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter 
tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine 
ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı'na başvuruları 
gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Doğuş Üniversitesi 
Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta aracılığı ile yapabilirler. Postadaki gecikmeler ve 
eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. 
Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

Fakülte Bölüm 
Öğretim 

Üyesi Sayısı Alanı Ek Açıklama 

Fen-Edebiyat 
Fakültesi 

Psikoloji Bölümü 3 
"Psikoloji ve Klinik" 

"Psikoloji" 
Prof. Dr., Doç. Dr. 

Acıbadem, 34722 - Kadıköy, İstanbul, Türkiye  
Tel: +90 216 5445511; 544 55 55 Dahili: 1107 Faks: +90 216-544 55 20 
e-posta: personeiffidogus.edu.tr;    www.dogus.edu.tr 9670/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Yenimahalle İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 62061/1, 62062/1, 62063/1, 62064/1, 

62065/1, 62066/1, 62067/1, 62068/2, 62068/3, 62068/4, 62068/5, 62069/1, 62070/1, 62071/1, 
62072/1, 62073/1, 62074/1 ve 62075/1 nolu parseller, Belediye Encümenimizin 07.11.2013 gün 
ve 1757/3654 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 21.11.2013 gün ve 
3024/6589 sayılı kararı onaylanan 84357 Nolu Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna 
asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 9689/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9655/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9656/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9657/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve

Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
— Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife

Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

— Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik 

— Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği
— Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarının

Belirlenmesi, Derecelendirilmesi, Korunması ve Kullanılmasına İlişkin Usul
ve Esaslara Dair Yönetmelik

— Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

— Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Yönetmeliği

— Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli
Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yazma Eser Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve

Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat
— Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat
— Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin

Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat
— Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)

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


