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       YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

MANİSA'NIN SOMA İLÇESİNDE BAŞTA 13 MAYIS 2014 TARİHİNDE OLMAK

ÜZERE MEYDANA GELEN MADEN KAZALARININ ARAŞTIRILARAK BU

SEKTÖRDE ALINMASI GEREKEN İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

TEDBİRLERİNİN BELİRLENMESİ AMACIYLA BİR MECLİS

ARAŞTIRMASI KOMİSYONU KURULMASINA

İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1061                                                         Karar Tarihi: 21.05.2014

Manisa'nın Soma ilçesinde başta 13 Mayıs 2014 tarihinde olmak üzere meydana gelen

maden kazalarının araştırılarak bu sektörde alınması gereken iş sağlığı ve iş güvenliği tedbir-

lerinin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri

uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 17 üyeden

kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimi

tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel

Kurulun 21.05.2014 tarihli 91'inci Birleşiminde karar verilmiştir.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

24 Mayıs 2014
CUMARTESİ

Sayı : 29009



       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

Karar Sayısı : 2014/6336

14/5/2013 tarihli ve 6480 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ekli “1989 Ulus-

lararası Kurtarma Sözleşmesi”ne ilişik çekince ile katılmamız; Dışişleri Bakanlığının 4/4/2014

tarihli ve 4250898 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü mad-

desine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/5/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                   A. BABACAN                             B. ATALAY                                      E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                      Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı                      Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                    A. İSLAM                            M. ÇAVUŞOĞLU                                   F. IŞIK

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

                       F. IŞIK                                          İ. GÜLLÜCE                            A. DAVUTOĞLU                               N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                       A. Ç. KILIÇ                                 M. M. EKER                                    H. YAZICI

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

                      E. ALA                                       C. YILMAZ                                 A. İSLAM                                     M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                              Kalkınma Bakanı               Kültür ve Turizm Bakanı V.                      Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                             A. Ç. KILIÇ

                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2014/6321
Tokat İlinde kurulacak Tepekışla Barajı ve Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla

ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların tapuda Hazine
adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması; anılan Bakan-
lığın 24/4/2014 tarihli ve 12477 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun
27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/5/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                              B. ATALAY                                     E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                      Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                    A. İSLAM                             M. ÇAVUŞOĞLU                                  F. IŞIK

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

                       F. IŞIK                                         İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                              N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                       A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   H. YAZICI

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

                      E. ALA                                       C. YILMAZ                                  A. İSLAM                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı V.                     Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                             A. Ç. KILIÇ

                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

24 Mayıs 2014 – Sayı : 29009                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



Karar Sayısı : 2014/6322
Hatay İli, Sebenoba-Gözene-Yayladağı mevkiinde kurulacak rüzgâr enerjisine dayalı

üretim tesisinin yapımı amacıyla ekli listede bulundukları yer ile parsel numaraları belirtilen
taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele ka-
mulaştırılması; anılan Bakanlığın 18/4/2014 tarihli ve 12027 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı
Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/5/2014 tarihinde
kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                              B. ATALAY                                     E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                      Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                    A. İSLAM                             M. ÇAVUŞOĞLU                                  F. IŞIK
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı           Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                       F. IŞIK                                         İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                              N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.    Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                       A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı      Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                       C. YILMAZ                                  A. İSLAM                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı V.                     Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                             A. Ç. KILIÇ
                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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Karar Sayısı : 2014/6326

Konya İlinde tesis edilecek Bağlar Rüzgâr Elektrik Santralinin yapımı amacıyla ekli

listede bulundukları yer ile parsel numaraları belirtilen taşınmazların tapuda Hazine adına tescil

edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması; anılan Bakanlığın 28/4/2014

tarihli ve 12858 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine

göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/5/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                       E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                             M. ÇAVUŞOĞLU                                    F. IŞIK

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

                       F. IŞIK                                       İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                     H. YAZICI

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

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  A. İSLAM                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı V.                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                             A. Ç. KILIÇ

                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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           Karar Sayısı : 2014/6327

Artvin İlinde tesis edilecek Taşköprü Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin yapımı

amacıyla ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların tapu-

da Hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması; anılan

Bakanlığın 25/4/2014 tarihli ve 12750 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Ka-

nununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/5/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                       E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                             M. ÇAVUŞOĞLU                                    F. IŞIK

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

                       F. IŞIK                                       İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                     H. YAZICI

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

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  A. İSLAM                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı V.                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                             A. Ç. KILIÇ

                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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Karar Sayısı : 2014/6346

           Tekirdağ İli, Muratlı İlçesinde tesis edilecek enerji üretim tesisinin yapımı amacıyla

ekli listede bulundukları yer ile parsel numaraları belirtilen taşınmazların tapuda Hazine adına

tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması; anılan Bakanlığın

8/4/2014 tarihli ve 10849 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci

maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/4/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                 A. BABACAN                            A. BABACAN                                    E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                 Başbakan Yardımcısı V.                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                                 V. EROĞLU                                      Ö. ÇELİK

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

                     F. ÇELİK                                        L. ELVAN                               A. DAVUTOĞLU                                      E. ALA

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                     A. İSLAM

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

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                       İ. YILMAZ

                İçişleri Bakanı                            Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı V.

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/6347
           Samsun İlinde tesis edilecek Beşpınar Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin yapımı
amacıyla ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların tapu-
da Hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması; anılan
Bakanlığın 8/4/2014 tarihli ve 10854 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Ka-
nununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/4/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                 A. BABACAN                            A. BABACAN                                    E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                 Başbakan Yardımcısı V.                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                                 V. EROĞLU                                      Ö. ÇELİK

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

                     F. ÇELİK                                        L. ELVAN                               A. DAVUTOĞLU                                      E. ALA

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                     A. İSLAM

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

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                       İ. YILMAZ

                İçişleri Bakanı                            Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı V.

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/6348

           Ekli haritalarda gösterilen enerji iletim hattı güzergâhlarına isabet eden taşınmazlarda

direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak

suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamu-

laştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 10/4/2014 tarihli ve 587 sayılı yazısı üzerine,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/4/2014

tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                 A. BABACAN                            A. BABACAN                                    E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                 Başbakan Yardımcısı V.                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                                 V. EROĞLU                                      Ö. ÇELİK

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

                     F. ÇELİK                                        L. ELVAN                               A. DAVUTOĞLU                                      E. ALA

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                     A. İSLAM

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

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                       İ. YILMAZ

                İçişleri Bakanı                            Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı V.

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/6349

Erzurum İlinde kurulacak Çayhan II Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin yapımı

amacıyla ekli listede bulunduğu yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların tapuda

Hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması; anılan

Bakanlığın 24/4/2014 tarihli ve 12480 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Ka-

nununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/5/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                       E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                             M. ÇAVUŞOĞLU                                    F. IŞIK

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

                       F. IŞIK                                       İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                     H. YAZICI

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

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  A. İSLAM                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı V.                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                             A. Ç. KILIÇ

                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                                24 Mayıs 2014 – Sayı : 29009



Karar Sayısı : 2014/6350

Bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek “154 kV (Kemalpaşa TM-Üniversite TM)

Brş.N-Batı Anadolu Çimento Enerji İletim Hattı Projesi” kapsamında ekli haritada gösterilen

güzergâha isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım

gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının

22/4/2014 tarihli ve 631 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci

maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/5/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                       E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                             M. ÇAVUŞOĞLU                                    F. IŞIK

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

                       F. IŞIK                                       İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                     H. YAZICI

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

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  A. İSLAM                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı V.                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                             A. Ç. KILIÇ

                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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Karar Sayısı : 2014/6351

2014 Yılı Yatırım Programında 2009K050140 proje numarası ile yer alan Tekirdağ

İçmesuyu Projesinin yapımı amacıyla ekli harita ve listede gösterilen taşınmazların Devlet

Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması; Orman ve Su İşleri Bakan-

lığının 24/4/2014 tarihli ve 246836 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Ka-

nununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/5/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                 B. ARINÇ                                     A. BABACAN                                 B. ATALAY                                   E. İŞLER

         Başbakan Yardımcısı                        Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı

               B. BOZDAĞ                                      A. İSLAM                               M. ÇAVUŞOĞLU                                F. IŞIK

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

                     F. IŞIK                                            İ. GÜLLÜCE                               A. DAVUTOĞLU                           N. ZEYBEKCİ

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

                  T. YILDIZ                                         A. Ç. KILIÇ                                    M. M. EKER                                 H. YAZICI

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

                    E. ALA                                         C. YILMAZ                                    A. İSLAM                                 M. ŞİMŞEK

              İçişleri Bakanı                                Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı V.                  Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                             A. Ç. KILIÇ

                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            23 Mayıs 2014
       69471265-305-4009

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

           Görüşmelerde bulunmak üzere; 24 Mayıs 2014 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne
gideceğimden, dönüşüme kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet
etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

                                        —————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 23 Mayıs 2014
       68244839-140.02-7-274

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 23/5/2014 tarihli ve 69471265-305-4009 sayılı yazınız.

           Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Mayıs 2014 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, Başbakan
Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
ATAMA KARARLARI

           Cumhurbaşkanlığından:
           Karar Sayısı : 2014/6

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim
Kurulunun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Mansur HARMANDAR yeniden atanmıştır. 
                                                                  23/5/2014
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
           Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2014/7
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının

130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim
Kurulunun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN atanmıştır.
                                                                  23/5/2014
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                                24 Mayıs 2014 – Sayı : 29009



Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/436
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Doğu Asya Genel Müdür Yardımcılığına, Hakan

KIVANÇ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri
gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
23/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/437
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Güney Asya Genel Müdür Yardımcılığına,

Mehmet Suat AKGÜN’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci
maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
23/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/438
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür

Yardımcılığına, Engin AŞULA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun
2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
23/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/439
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığına,

İbrahim Mete YAĞLI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci
maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
23/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı
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Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/440
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Genel ve İkili Ekonomik İşler Genel Müdür

Yardımcılığına, Cengiz Kamil FIRAT’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı
Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
23/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/441
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcılığına,

Gülsun ERKUL’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri
gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
23/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/442
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardım-

cılığına, Mekin Mustafa Kemal ÖKEM’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı
Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
23/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/443
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığına,

Evren DAĞDELEN AKGÜN’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun
2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
23/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı
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Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/444
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Araştırma Genel Müdür Yardımcılığına, Elif

ÇOMOĞLU ÜLGEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci
maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
23/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/445
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcılığına,

Şebnem İNCESU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci mad-
deleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
23/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/446
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardım-

cılığına, Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Fatma Ceren YAZGAN ETİZ’in atanması, 657
sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
23/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/447
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına, Or-

tadoğu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa KAPUCU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı
ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
23/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı
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Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/448
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma

İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Oğuzhan ERTUĞRUL’un atanması, 657 sayılı Kanunun
76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
23/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/449
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdür

Yardımcılığına, Zeynep KIZILTAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Ka-
nunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
23/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/450
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Protokol Genel Müdür Yardımcılığına, Hayriye

Nurdan ALTUNTAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci
maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
23/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/451
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdür-

lüğüne, Bakanlık Müşaviri Büyükelçi Lale ÜLKER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve
2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
23/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı
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Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/452
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Enformasyon Genel Müdür Yardımcılığına, Ahmet

Aydın DOĞAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri
gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
23/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/453
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcılığına, Aykut

KUMBAROĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci mad-
deleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
23/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/454
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardım-

cılığına, İlhan SAYGILI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci
maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
23/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/455
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardım-

cılığına, Haydar Kerem DİVANLIOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451
sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
23/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı
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Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/456
1 ‒ Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Emlak Genel Müdür Yardımcısı Elçi Feral

ÇEKEREK ORUÇKAPTAN’ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması ile bu
suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Emlak Genel
Müdür Yardımcılığına, Ayda ÜNLÜ’nün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı
Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
23/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/457
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına, Büyükelçi

Ahmet ERGİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri
gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
23/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/458
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliklerine,
‒ Büyükelçi Mustafa Oğuz DEMİRALP’in,
‒ Büyükelçi Hasan Sevilir AŞAN’ın,
‒ Büyükelçi Murat Ahmet YÖRÜK’ün,
‒ Büyükelçi Gürcan BALIK’ın,
atanmaları, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci

maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

23/5/2014
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/464
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Gelir Politikaları Genel

Müdür Yardımcılığına Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir İdaresi Grup Başkanı Mehmet Bahattin
AKÇAY’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci mad-
desi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
23/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet ŞİMŞEK
                Başbakan                                         Maliye Bakanı
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Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/465
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bütçe ve Mali Kontrol

Genel Müdür Yardımcılığına, aynı yer Daire Başkanı Hakan AY’ın atanması, 657 sayılı Kanunun
68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
23/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet ŞİMŞEK
                Başbakan                                         Maliye Bakanı

—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/466
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Muhasebat Genel Müdür

Yardımcılığına Kocaeli Defterdarı Mustafa İLHAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı
maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
23/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet ŞİMŞEK
                Başbakan                                         Maliye Bakanı

—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/467
1 ‒ 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli;
‒ İzmir Defterdarlığına Mersin Defterdarı Tamer UTKUCU’nun,
‒ Uşak Defterdarlığına Çorum Defterdarı İhsan ÖZBAY’ın,
‒ Çorum Defterdarlığına Sakarya Defterdarı Ali SORMAZ’ın,
‒ Sakarya Defterdarlığına Afyonkarahisar Defterdarı Mustafa CEYLAN’ın,
‒ Afyonkarahisar Defterdarlığına Kastamonu Defterdarı Yaşar KISA’nın,
‒ Balıkesir Defterdarlığına Kırıkkale Defterdarı Mehmet ERKINAY’ın,
‒ Kırıkkale Defterdarlığına Veysi ŞAHİN’in,
‒ Tekirdağ Defterdarlığına Muğla Defterdarı Mustafa KILIÇASLAN’ın, 
atanmaları 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi

gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

23/5/2014
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet ŞİMŞEK
                Başbakan                                         Maliye Bakanı

24 Mayıs 2014 – Sayı : 29009                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/468
1 ‒ Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Vergi Müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında

başarı gösteren Samet KARAKELLE, Mehmet ÇAĞLAR, Bilal ASALIOĞLU, Salih ATAY,
Muhammed Serdar TÜRK, Kerem ATMACA, Bilal Hilmi BAŞBUĞ, Abdullah YILDIRIM,
Abdulkadir CUVOĞLU, Suat TAŞKIN, Fatih UYSAL, Rasim BAKACAK, Sefa ÇALIŞKAN,
Tayfun Bulut ÜZTEMUR, Selami TATKAYA, Ahmet Tahir GÜMÜŞ ile Hakan DÜNDAR’ın
atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve
76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
23/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet ŞİMŞEK

                Başbakan                                         Maliye Bakanı
—— • ——

Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/469
1 ‒ Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Vergi Müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında

başarı gösteren Aytaç AYGÜN, Nizamettin TAŞDEMİR, Kaan TOPCU, Hacer GÜNEŞ, Ali
KÜÇÜKÇAPRAZ, Gülgün TAŞDEMİR, Murat BEKAR, İbrahim ŞAHİN, Etem DEMİR,
Bayram AYDOĞDU, Nesij YAVUZ, Esra ÖZTÜRK, Selçuk YALÇIN, Ersin ALKAN, Cüneyt
YAKŞI, Burak BIYIK, Halil YEŞİLYURT, Erdem DEĞERLİ, Neşat NERMİŞ, Yunus Emre
KOÇ, Şahin BIÇAK, Didem BAKACAK, Ali YILDIZ, Osman ÖZTÜRK, Mehmet ÇAĞLAR,
İrfan SAMSAMA, Fatih YEGİN, Nevzat ÖNDER, Bekir ŞAHİN, Nalan KARAKOÇ YANIK,
Murat BAŞPINAR, Abdulkadir ULUKAYA, Demet DOĞAN, Kemal ÖZ, Yasin VURAL,
Ozan GÜREŞ, Yalçın PEKGÖZ, Hasan BEDİR, Ahmet SEDİRBAŞ, Sadettin AYÇİÇEK,
Mustafa AKBAŞ, Hasan POYRAZ, Şengül ÇALIŞKAN, Serkan SEKİLİ, Halit KAMBUR,
Serhun ERCAN, Fatih AKÇA, Funda ŞAHİN, Nur PEHLİVAN KARAKOÇ, Deniz ÇOLAK,
Onur DEMİR, Serkan ŞAHİN, Hüseyin EREN, Seyhan SAVCUN, Nurullah YILDIRIM, Sezer
ÇALIŞKAN, Mustafa BAL, Necmi DİNÇ, Yüzgül YILDIRIM, Erden ÖZDEN, Samet
COŞKUN, Mehmet KUCUR, Kadir KARANFİL, Ali EKMEN, Onur KAMIŞ, Semih Taner
BÜYÜKBAŞ, Mücahit KOÇ, Mustafa AKKURT, Mehmet TOPUZ, Zeliha ÖZDEMİR, Hakan
HAYTA, Mehmet ATAY, Melih ALAN, Ahmet Kamil MÜFTÜOĞLU, Hakkı ERTEN, Yusuf
ÖZDİL, İzzet ÖZKAN, İdris KÖSE, Murat USTA, Mevlüde ÜNAL, Muharrem ÖNÜR, Recep
KÖKEN, Ahmet TEKİN, Muhammet KARAMAN, Yasin TOPRAK, Ezel GÖLLER ÖCAL,
Alper Nuri DEMİRBAŞ, Bilal ASLAN, Muhammet ÖZTÜRK, Mehmet ELBAY, Serdar
YAĞBASAN, Şadiye GÜRLER, Serhat YILMAZ, Fatih PEKŞEN, Uğur ŞENER, Elif Duygu
SERTDEMİR, Müge MUTLUOĞLU, Cihangir ÖZKABADAYI, Alican GÜNEŞ, İlkay
VAROL, Halil İbrahim GÖKTEN, Gökhan BAŞ, Hakan SÜTSATAN, Mehmet TOĞRUL,
Ahmet KELEŞ, Doğan CEYLAN, Nursen BATTAL, Levent ORHAN, Mehmet FEYZULLAH,
Teyfik TAVLAR, Hüseyin AKYOL, Faysal KORHAN, Harun KOYUNBAKAN, Murat KILINÇ,
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Karani ARSLAN, Mehmet ÖKKE, Cevriye TEKİN, Cemal BOL, Ebru ŞENEL, Hüseyin Onur
BAŞER, İlyas YÜKSEL, Ahmet KÜÇÜKŞAHİN, Songül BAL, Rıdvan AYDIN, Kuddusi
YILMAZ, Mehmet Eren SOBACI, Alper Çağrı KAYMAK, Turgay İLHAN, Hamide IŞILDAK,
Nida ÖZKAN MERT, Fadime ÇAVDAR, Bekir BELEN, Yakup TANER, Sonay GÖKDEMİR
ŞİMŞEK, Barış AVŞAR, Zeynep AYTAÇ, Ahmet Mahsum ÇETİN, Osman DİKBAŞ, Mehmet
EFE, Murat BUGUR, Seyit Mehmet YALÇIN, Ahmet KESKİN, Kazım TEKDÖŞ, Seda
COŞKUN, Mustafa Selman ÇALTEPE, Serkan DEMİR, Yasemin KOYUNCU, Veli ÇETİN,
Kaan ERSOYLU, Selman YILMAZ, Ömer SARAÇ, Emre YILMAZ, Ali ÜVEYİK, Mehmet
Selçuk DEMİR, Ahmet YILMAZ, Mehmet BOZDAL, Mustafa AÇAR, Seda KAYA, Fatma
OKUR, Onur DEMİRCİ, Onur DOĞAN, Koray TURDA, Hayati ARSLAN, Harun
BOZDEMİR, Tuğba TEKİN, Murat BAĞATUR, Selçuk SÖNMEZ, Abdullah Fatih
YAVUZTÜRK, Sinan YILMAZ, Süleyman AYDOĞDU, Selçuk TÜFEKCİOĞLU, Mehmet
BOZDAĞ, Mert İlhami ÜNSAL, Ahmet KARAGÖZ, Doğukan ÇATAK, Hakan TÜRKMEN,
Mehmet ASLAN, Mahmut KAĞDARIÇ, Ebubekir MUTLU, Ozan BASKAK, Muharrem
ERDOĞAN, Ömer TEKİN, Osman Naci YALAMAZ, Atalay ASLAN, Hatice DİKBAŞ, Selda
ALTUNDERE, İrfan TAKUR, Gülbeyaz YILMAZ, Enver TARHAN, Ahmet AYANOĞLU,
Ahmet SEYYAR, Fatih DEMİRHAN, Ufuk CANER, Fatih Burak ÇATMADIM, Osman
YILMAZ, Abdulhamit PEHLİVANLI, Emel ARIKUŞU, Giray Serdar CEVHER, Murat
ALBAYRAK, Recep ÖZDEMİR, Halil KÜÇÜK, Necmettin ÖZDEN, Harun DURMUŞ,
Serkan POLAT, Tarık AKKAN, Tolga KIRMIZI, İsa BABÜR, Aşkın DOĞAN, Rızkullah
ÇETİN, Mehmet Ali KARACA, Yusuf SALİK, Halil İbrahim ÇOBAN, Kemal KIZILKAYA,
İbrahim ÇETİN, Ali TANDOĞAN, Alper İbrahim GÜRER, Serkan KAPUCUOĞLU, Ahmet
İMAMOĞLU, Mustafa İlteriş ARSEVEN, Songül ALAŞ, Batuhan Şevki BIYIKLI, Mehmet
TÜRKARSLAN, Seyfettin ÇELİK, Ömer AĞCAKULU, Ahmet ERKAN, Fatih AKAN,
İbrahim SEYMAN, Fuat PENBE, Ömer KARABULUT, Yusuf GÖKÇE, Yusuf CEVHER,
Abdullah YAMAN, Mehmet BAĞCIOĞLU, Turgay ERGÜN, Fatih OFLAZ, Mustafa EROL,
Onur Raci ÜRKMEZ, Tayfun UĞURSOY, Hasan AKTAŞ, Özden KARADUMAN, Volkan
UYSALER, Abdullah DURMUŞ, Mustafa BOZKURT, Onur Can ÖZDEMİR, Kader ÖZKAN,
Ali ÇİL, Necdet BULCA, Kadir ŞAHİN, Muhlis Eren MERT, İbrahim GÜMÜŞ, Bilal BAKIR,
Mustafa PEHLİVAN, Erkan ÇELİK, Engin AKYOL, Hasan KORKMAZ, Fatih KÜRKÇÜ,
Ümit ERKAN, İlknur UYGUR, Abdullah YILMAZ, Ahmet AKGÜL, Deniz AKKUŞ, Can
Akın AYDEMİR, Ahmet BAŞÇİ, Mehmet BAYRAM, Nuh Mehmet CEYHAN, Nihal Ülkü
DEMİR, Umut HALICI, Yunus KARIŞMA, Şuayip KAYMAZ, Elif ÖZKAN, Oğuzhan
ÖZYÜREK, Lokman ŞAHİN, Osman ÜLKER, Muhiddin AYSA, Espir KARACA, Mehmet
GÖKÇEN, Özcan ÖZBAY, Erol SERTDEMİR, Abdullah Celal YILMAZER, Mesut DEMİR,
Hüsamettin KARAGÖZ, Halit Burak TOPÇU, Kerime DİNÇ, Mehmet AKDENİZ, Belma
KARATAŞ, Orhan ÖZTÜRK, Mustafa BÜYÜK, Ramazan ÇAKIRGÖZ, Gençay ÇAVDAR,
Nazif ÇELİK, Ünal SEMERCİ, Dinçer GÖÇEBE, Mehmet Gökhan KARATAŞ, Hakan
GÜNDÜZ, Ahmet SABUR, Yılmaz KARAKOCA, Tuğba TOKTAY, Bahar BATKAN PESEN,
Vahdettin ŞAHİN, Serdar İNAN, Alper ÖZDEMİR, Halit TAŞLIÇAY, Kemal BAYRAKDAR,
Mehmet Ferit YILMAZ, Esra ERDEM, Tevfik ERDOĞAN, Yılmaz Burak HASDAĞ, Ali
UÇAR, Burcu YAPRAKOĞLU ÇILDIRAMAZ, Emrah ARSLAN, İmam Hüseyin BAYLAN,
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Rabia BİLEN FARAŞOĞLU, Alper KARDAŞ, Hüseyin Sabri ÖZEN, Orhan ÖZEN, Emre
ÖZENOĞLU, Ümit Aydın SATICI, Erdal GACAR, Oruç Reis KOÇ, Özge Ayça GÜREL,
Ergün DEMİR, Arzu SERTKAYA ile Tuba DEMİRHAN’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun
değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45, 67 ve 76 ncı maddeleri ile 2451
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
23/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet ŞİMŞEK
                Başbakan                                         Maliye Bakanı

—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/470
1 ‒ Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Vergi Müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında

başarı gösteren Şevket UYAR, Mehmet YILMAZ, Hüseyin Faruk BERTAY, Ekrem ŞAHİN,
Orhan YILMAZ, Murtaza EKİCİ, Mustafa Poyraz ER, Selçuk GÜREŞÇİ, Ahmet SALMAN,
Harun SELVİ, Abdurrahman IŞIK, İsmail ÖZSOY, Ömer Faruk KONYA, Yusuf GÜNDOĞDU,
Fetullah AYDOĞAN ile Kemal ABAY’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı mad-
desinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci mad-
desi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
23/5/2014

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet ŞİMŞEK
                Başbakan                                         Maliye Bakanı

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Kalkınma Bakanlığından:
KALKINMA BAKANLIĞI PLANLAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/5/2012 tarihli ve 28300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma
Bakanlığı Planlama Uzmanlığı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde
yer alan “veya geçerlik süresi dolmamış KPSS yabancı dil bölümünde Bakanlıkça belirlenen
sayıda soruyu veya üstünü doğru cevaplamış” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kalkınma Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/5/2012 28300

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/12/2013 28843
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Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE DENETİM BAŞKANLIĞI İLE

MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIKLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;
a) Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile maarif müfettişleri baş-

kanlıklarının teşkilat ve görevlerini,
b) Rehberlik ve Denetim Başkanı, Rehberlik ve Denetim Başkanlığında görevlendiri-

lecek maarif müfettiş ve maarif müfettiş yardımcıları ile maarif müfettişleri başkanları ve baş-
kan yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarını, atanmalarını, görevlendirilmelerini, ça-
lışma usul ve esaslarını,

c) Maarif müfettişleri ve maarif müfettiş yardımcılarının niteliklerini, yarışma ve ye-
terlik sınavlarını, yetiştirilmelerini, atanmalarını, yer değiştirmelerini, görev, yetki ve sorum-
luluklarını,

ç) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile maarif müfettişleri başkanlığı bürosunda görevli
personelin çalışma usul ve esasları ile diğer hususları

düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Rehberlik ve Denetim Başkanı, maarif müfettişleri

başkanları ve başkan yardımcıları, maarif müfettişleri, maarif müfettiş yardımcıları ile Reh-
berlik ve Denetim Başkanlığı ve maarif müfettişleri başkanlıklarında görevli diğer personeli
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlı-

ğının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 17, 36, 37 ve 41 inci
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Bakanlık teşkilatı: Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatını,
ç) Başkan: Rehberlik ve Denetim Başkanını,
d) Başkanlık: Rehberlik ve Denetim Başkanlığını,
e) Bölge hizmeti: Maarif müfettişi ve maarif müfettiş yardımcılarının her hizmet böl-

gesinde zorunlu olarak çalışmaları gereken süreyi,
f) Grup sorumlusu: Rehberlik ve denetim grubundan sorumlu olan maarif müfettişini,
g) Hizmet bölgesi: Ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi ile ulaşım şartları

gibi yönlerden birbirine benzerlik gösteren illerin içinde bulunduğu bölgeyi,
ğ) Hizmet puanı: Maarif müfettişi ve maarif müfettiş yardımcılarının görev yaptıkları

illerde geçen hizmet sürelerinin her bir yılı için Ek-3 Hizmet Bölgeleri, Bölgelere Dâhil İller
ve Puan Değerleri Formunda belirlenen puanın, o hizmet bölgesinde yer alan illerdeki çalışma
süreleri ile çarpımı sonucunda elde edilen puanı,

h) Hizmet süresi: Maarif müfettişleri ile maarif müfettiş yardımcılarının Ek-3 formunda
belirlenen hizmet bölgeleri itibarıyla maarif müfettişi ve maarif müfettiş yardımcısı unvanı ile
çalıştıkları süreleri,
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ı) Kurum: Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatına bağlı resmî
kurumlar ile özel öğretim kurumlarını,

i) Müfettiş: Maarif müfettişini,
j) Müfettiş yardımcısı: Maarif müfettiş yardımcısını,
k) Müsteşar: Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarını,
l) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar

geçen süreyi,
m) Özel öğretim kurumu: 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Ka-

nunu kapsamında faaliyet gösteren her türlü okul ve kurumları,
n) Rehber müfettiş: Sorumlu olduğu maarif müfettiş yardımcısına, müfettişlik mesle-

ğinin gerektirdiği nitelikleri kazandırmak amacıyla üç yıllık eğitim sürecinde refakat edecek
görevli maarif müfettişini,

o) Sınav Komisyonu: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek yarışma ve yeterlik
sınavının yapılmasından sorumlu komisyonu,

ö) Yarışma sınavı: Maarif müfettiş yardımcısı kadrolarına atanacakların seçimi için ya-
pılacak yazılı ve sözlü sınavı,

p) Yeterlik sınavı: Maarif müfettişi kadrolarına atanacaklar için yapılacak yazılı sınavı
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Başkanlığın Oluşumu ve Görevleri ile Başkanlık Personelinin

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Başkanlığın oluşumu
MADDE 5 – (1) Başkanlık; Başkan, daire başkanları, millî eğitim uzmanları, millî eği-

tim uzman yardımcıları, Başkanlıkta görevlendirilen müfettişler ve müfettiş yardımcıları ile
Başkanlık bürosu personelinden oluşur.

(2) Başkanlıkta Başkanın teklifi, Müsteşarın uygun görüşü ve Bakanın Onayı ile yüzden
fazla olmamak şartıyla müfettiş görevlendirilebilir. Başkanlıkta görevlendirilecek müfettiş ve
müfettiş yardımcılarının atamaları Ankara Maarif Müfettişleri Başkanlığına yapılır. Başkanlıkta
görevlendirilen müfettişlere, bu görevlerine devam ettikleri sürece bu Yönetmeliğin 37 ve 38 inci
madde hükümleri uygulanmaz.

(3) Başkanlıkta görevlendirilen müfettiş ve müfettiş yardımcıları, Bakanlık teşkilatında
rehberlik, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme görevleri ile Başkanlıkça
verilen diğer görevleri yürütürler.

Başkanlığın görevleri
MADDE 6 – (1) Başkanlığın görevleri şunlardır;
a) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesinde sayılan görevleri

yapmak,
b) Rehberlik, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma esasları ile rehberlerini ha-

zırlayarak uygulanmasını sağlamak,
c) Maarif müfettişleri başkanlıkları arasında koordinasyonu ve uygulama birliğini sağ-

lamaya yönelik her türlü tedbiri almak ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek,
ç) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Başkanlığa atama
MADDE 7 – (1) Başkan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin

(B) bendindeki şartları taşımak kaydıyla, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı
Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun hükümleri doğrultusunda atanır.
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Başkanın görevleri
MADDE 8 – (1) Başkanın görevleri şunlardır;
a) 6 ncı maddede belirtilen görevleri yürütmek,
b) Başkanlığı yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,
c) Rehberlik ve denetim programını hazırlatmak, Makam onayına sunmak ve uygulan-

masını sağlamak,
ç) Rehberlik, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön incelemelere ilişkin yazı

ve raporları incelemek veya görevlendireceği müfettişler vasıtasıyla şekil, usul ve esas yönle-
rinden inceletmek; eksikliklerin giderilmesini ve bu çalışmaların ilgili kişi ve kuruluşlara bil-
dirilmesini sağlamak,

d) Başkanlıkta görevli maarif müfettiş yardımcılarına refakat edecek rehber müfettişi
görevlendirmek,

e) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının mesleki alanda gelişmelerini ve hizmet içinde
yetişmelerini sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

f) Yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Makama sunmak,
g) Bir önceki yılın rehberlik, denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme çalışmala-

rının sonuçlarının değerlendirilmesi ve yeni rehberlik ve denetim dönemi içerisinde yapılacak
çalışmaların görüşülmesi amacıyla, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının katılacağı toplantılar
yapılmasını sağlamak,

ğ) Başkanlığın bütçe taslağının hazırlanmasını ve tahsis edilen bütçenin harcanmasına
ilişkin iş ve işlemlerin usulüne uygun yürütülmesini sağlamak,

h) Başkanlığın faaliyet alanına giren hususlarda, Bakanlık teşkilatında uygulama birli-
ğinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirleri almak,

ı) Gerektiğinde müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışmalarını mahallinde denetle-
mek,

i) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,
j) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Başkanlık bürosunun oluşumu, görev ve sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Başkanlık bürosu; şube müdürleri, eğitim uzmanları ile yeter sayıda

diğer personelden oluşur.
(2) Büro personelinin görevleri şunlardır;
a) Rehberlik, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme konularında mü-

fettişlere ve müfettiş yardımcılarına verilecek görevlendirme yazıları ile diğer yazıları hazırla-
mak,

b) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarınca Başkanlığa sunulan yazı, rapor ve diğer her
türlü belgenin yazım, kayıt, dağıtım ve izlenmesi işlemlerini yürütmek, bunları fiziki veya elek-
tronik ortamda arşivlemek,

c) Rehberlik, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme iş ve işlemlerine
ilişkin istatistikleri tutmak,

ç) Başkanlığın yıllık bütçe hazırlık süreçleri ile giderlere ilişkin iş ve işlemlerini yürüt-
mek,

d) Müfettişlerin hak ediş cetvellerini inceleyerek gerçekleştirme işlemine hazırlamak,
e) Başkanlıkta görevlendirilen müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile diğer personelin öz-

lük, idari ve mali işlemlerini yürütmek ve sonuçlarını ilgililere bildirmek,
f) Bilgi işlem sistemleri üzerinden gelen bilgileri izlemek ve gerekli işlemleri yapmak,
g) Doküman Yönetim Sistemine (DYS) ilişkin iş ve işlemleri takip etmek ve yürütmek,

24 Mayıs 2014 – Sayı : 29009                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



ğ) Başkanlığa ait taşınır mallara ilişkin işlemleri yürütmek ve bunların kayıtlarını tut-
mak,

h) Başkanlığa intikal eden her türlü evrak kaydını tutmak ve arşivlemek,
ı) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(3) Başkanlığa intikal eden ve Başkanlık personeli tarafından düzenlenen rapor ve dos-

yalar ile Başkanlığın tarafı olduğu yazışmalar, Başkanın yazılı izni olmadan üçüncü kişilerle
paylaşılamaz ve açıklanamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav Komisyonu ve Görevleri

Sınav Komisyonu
MADDE 10 – (1) Sınav Komisyonu; Müsteşarın teklifi ve Bakan onayı ile Müsteşar

veya müsteşar yardımcısının başkanlığında, Rehberlik ve Denetim Başkanı ile üç genel müdür
veya daire başkanından oluşturulur. Aynı usullerle yedek üyeler belirlenir.

(2) Sınav Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
(3) Sınav Komisyonu üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu

derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katılacağı sınavlarda görev ala-
mazlar. Bu durumdaki asıl üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

(4) Sınav Komisyonunun sekretarya işlemleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce
yürütülür.

Sınav Komisyonunun görevleri
MADDE 11 – (1) Sınav Komisyonunun görevleri şunlardır;
a) Sınavlarla ilgili esas ve usulleri belirlemek ve bu çerçevede sınavların gerçekleşti-

rilmesini sağlamak,
b) 15 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerindeki sınav konularından sı-

navda sorulacak sorulara esas olacak konu başlıklarını belirlemek,
c) Yarışma ve yeterlik sınav konularını esas alarak sınav sorularının hazırlanmasını sağ-

lamak,
ç) Müfettiş yardımcılığına atanacaklar için yapılacak olan sözlü sınavda, yazılı sınav

konularından adaylara sorulmak üzere hazırlanacak soru sayısını belirlemek, soruları hazırlat-
mak ve sınavı yapmak,

d) Sınav sonuçlarına göre başarı listesinin oluşturulmasını sağlamak,
e) Sınav sonuçlarının ilânını ve ilgililere tebliğini sağlamak,
f) İtirazların incelenerek karara bağlanmasını ve ilgililere duyurulmasını sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yarışma Sınavına İlişkin Hükümler

Yarışma sınavı
MADDE 12 – (1) Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü sınavdan oluşur.
(2) Yarışma sınavına, öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar doğrudan

katılabilir.
Yazılı sınav duyurusu ve başvuru
MADDE 13 – (1) Yazılı sınava katılma şartları, atama yapılacak kadro sayısı, Kamu

Personeli Seçme Sınavı puan türü ya da türleri, puan sıralamasına göre çağrılacak aday sayısı,
öğrenim alanları, sınav şekli, başvuru tarihleri ve yeri, sınav tarihi ve yeri, başvuruda istenecek
belgeler ile diğer hususlar, ilk başvuru tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de, Ba-
kanlık ve Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde ilân edilir.

(2) Yazılı sınav başvuru süresi beş iş gününden az olamaz. Başvurular elektronik or-
tamda alınır.
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Yazılı sınava katılacaklarda aranacak şartlar
MADDE 14 – (1) Yazılı sınava katılacaklarda, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde

sayılan genel şartlara ek olarak;
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren eğitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler, ik-

tisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, ilahiyat fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,

b) Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak,

c) Öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar hariç olmak üzere, son baş-
vuru tarihi itibarıyla geçerlik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavından, yarışma sı-
navı duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgarî puanı almış olmak,

ç) Öğretmenlikte sekiz yıl hizmeti bulunanlar bakımından halen Bakanlık kadrolarında
görev yapıyor olmak

şartları aranır.
Yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları
MADDE 15 – (1) Yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları şunlardır;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası; %10,
1) Genel esaslar
2) Temel hak ve ödevler
3) Devletin temel organları
b) Genel kültür; %10,
c) Özel alan bilgisi; %40,
ç) Millî Eğitim Mevzuatı; %20,
d) 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı

Devlet Memurları Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 1/11/1984 ta-
rihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 19/4/1990 tarihli ve 3628
sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 2/12/1999
tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,
4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme
Hakkı Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu; %20.

Yazılı sınav
MADDE 16 – (1) Yazılı sınav Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Mü-

dürlüğünce yapılır.
(2) Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınav sonuçları alanlar

itibarıyla ayrı ayrı listelenir. Yazılı sınavda alanları itibarıyla en yüksek puan alan adaylardan
başlamak üzere, ilân edilen kadro sayısının dört katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanır.
Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(3) Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde Ba-
kanlığın internet sitesinde ilân edilir.

Sözlü sınav
MADDE 17 – (1) Yazılı sınav sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar

sözlü sınava çağrılır.
(2) Adaylar sözlü sınavda, Ek-1 Maarif Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı Değer-

lendirme Formundaki Bölüm-B üzerinden değerlendirilir. Bu sınavda sınav komisyon üyele-
rinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması sonucunda 70 ve daha
fazla puan alanlar başarılı sayılır.
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(3) Sözlü sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde Ba-
kanlığın internet sitesinde ilân edilir.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 18 – (1) Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların ilânını takip eden beş

iş günü içinde Sınav Komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren
en geç on iş günü içinde karara bağlanır.

Yarışma sınavının değerlendirilmesi ve ilânı
MADDE 19 – (1) Yarışma sınavı puanı, sözlü sınav puanlarına yapılan itirazların so-

nuçlandığı tarihi takip eden beş iş günü içinde yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik orta-
laması alınarak belirlenir. Alanlara göre puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak
kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenir. Yedek listede
yer alan adayların hakları, ilân tarihini takip eden altı ay için geçerlidir.

(2) Asıl aday listesinin son sırasında yer alan adayların puanlarının eşitliği halinde, sı-
rasıyla yazılı sınav puanı, sözlü sınav puanı, KPSS puanı, diploma notu yüksek olan aday, asıl
aday listesinde yer alır. Yedek adaylardan müfettiş yardımcılığına atanacak adayların puanla-
rının eşit olması halinde atanacak aday aynı usulle belirlenir.

(3) Yarışma sınavı sonucunda müfettiş yardımcılığına atanma hakkı kazananlar ile ye-
dek adaylar, başarı listesinin belirlendiği tarihi takip eden üç gün içinde Bakanlığın internet si-
tesinde ilân edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Müfettiş Yardımcılığına Atama ve Yetiştirilme

Müfettiş yardımcılığına atamaya ilişkin duyuru ve başvuru
MADDE 20 – (1) Müfettiş yardımcılığına atanmaya hak kazananların atamalarına iliş-

kin duyuru; müfettiş yardımcılığına atanma hakkı kazananların ilan edildiği tarihten itibaren
en geç on gün içinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yapılır. Duyu-
ruda; başvuru tarihi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler ile diğer hususlara yer verilir.

(2) Başvurular, duyuru tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde başlatılır. Başvuru
süresi beş iş gününden az olamaz.

Ataması yapılacaklardan istenilecek belgeler
MADDE 21 – (1) Müfettiş yardımcılığına atanmak üzere başvuruda bulunanlar;
a) Görevlerini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalıkları olmadığına dair yazılı be-

yanlarını,
b) Adli sicil kaydı yazılı beyanlarını,
c) Erkek adaylar için askerlikle ilişikleri olmadığına dair yazılı beyanlarını,
ç) 4 adet vesikalık fotoğraflarını
başvuru süresi içerisinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne teslim ederler.
(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak

atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olanların ise atamaları iptal edilir. Bunlar hiçbir hak
talep edemezler; ayrıca, haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur ve
kamu görevlisi oldukları tespit edilenlerin durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

Müfettiş yardımcılığına atama ve göreve başlama
MADDE 22 – (1) Yarışma sınavında başarılı olan adayların atamaları, verilecek eğitim

programına katılmalarının sağlanması amacıyla, Başkanlıkta görevlendirilmek üzere Ankara
Millî Eğitim Müdürlüğüne yapılır.

(2) Ataması yapılan adaylar, tebligat tarihinden itibaren yasal süre içerisinde görevlerine
başlarlar. Yasal süre içerisinde görevine başlamayan adayların atamaları iptal edilir.

Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                                24 Mayıs 2014 – Sayı : 29009



(3) Yasal süre içerisinde görevine başlamayıp ataması iptal edilen adayların yerine, ye-
dek adaylar arasından puan üstünlüğüne göre atama yapılabilir.

(4) Müfettiş yardımcısı kadrolarına, öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bu-
lunanlar arasından ayrıca yapılacak yarışma sınavında başarılı olanlar arasından da atama ya-
pılabilir. Sekiz yıllık sürenin hesabında resmî eğitim kurumları ve özel okullarda yönetici ve
öğretmen olarak geçirilen süreler ile askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Ba-
kanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin bu süreleri birlikte de-
ğerlendirilir.

(5) Devlet memurluğundan çıkarmayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere, müfettiş
yardımcılığı döneminde yetersizlikleri tespit edilenler ile müfettişlikle bağdaşmayacak tutum
ve davranışları sabit olanlar, yeterlik sınavı beklenmeksizin Bakanlıkta durumlarına uygun baş-
ka kadrolara atanırlar.

Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi
MADDE 23 – (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilme süresi fiilen üç yıldır. Üç yıllık

yetiştirme programının ilk iki yılında yapılacak teorik eğitim süreci Başkanlıkta, son bir yılında
yapılacak görev başında yetiştirme eğitimi süreci ise illerde maarif müfettişleri başkanlıklarında
olmak üzere iki bölümden oluşur.

(2) Teorik eğitim programı; müfettiş yardımcılarına rehberlik, iş başında yetiştirme, de-
netim, değerlendirme, inceleme, soruşturma ve araştırma yapma ile tutum, davranış ve temsil
gibi müfettişlik mesleğinin gerektirdiği nitelikleri kazandırmak amacıyla, Bakanlığın hizmet
birimleri ile yapılacak koordinasyon sonucunda Başkanlıkça hazırlanır ve yürütülür. Teorik
eğitim, yetiştirme döneminin ilk iki yılı içerisinde uygun görülen tarihlerde ve yerlerde hizmet
içi eğitim programları düzenlemek suretiyle gerçekleştirilir. Teorik eğitimin süresi 120 saatten
az olamaz. Teorik eğitimin bölünerek verilmesi hâlinde her bir eğitimin süresi on iş gününden
az olamaz.

(3) Başkanlıkta görevli oldukları iki yıllık süreçte teorik eğitim programı dışında mü-
fettiş yardımcılarının;

a) İlgili mevzuat ile rehberlik, denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme konula-
rında tecrübe ve birikim kazanmaları,

b) Bilimsel çalışma ve araştırma yöntemleriyle teknolojiden yararlanma alışkanlığı ka-
zanmaları

sağlanır.
(4) Görev başında yetiştirilme eğitimi, bu maddenin üçüncü fıkrasına göre teorik eğitimi

verilen niteliklerin pekiştirilmesi amacıyla müfettiş yardımcılarının yetiştirilme dönemlerinin
son bir yılında yürütülen uygulamalı eğitim sürecidir. Görev başında yetiştirme eğitimi prog-
ramı Başkanlıkça hazırlanır, maarif müfettişleri başkanlıklarınca uygulanır.

(5) Müfettiş yardımcılarının, görev başında yetiştirilme eğitimleri sürecinde Başkan-
lıkça uygun görülen illerde o ilin maarif müfettişleri başkanlığınca belirlenen bir rehber mü-
fettişin sorumluluğunda çalışmaları esastır. Yeterli sayıda müfettişin olmadığı durumlarda bir
rehber müfettişin sorumluluğuna birden fazla müfettiş yardımcısı verilebilir. Rehber müfettişler,
gerekli görülmesi durumunda görev başında yetiştirme sürecinin herhangi bir döneminde de-
ğiştirilebilir.

(6) Maarif müfettişleri başkanı, grup sorumlusu ve rehber müfettişler, müfettiş yardım-
cılarının görev başında yetişmelerine yönelik gerekli tedbirleri almak ve yürütmekle sorumlu-
durlar.

(7) Rehber müfettiş ile grup sorumlusu, görev başında yetiştirme eğitimi sürecinde mü-
fettiş yardımcıları hakkında ilk altı aylık dönemde Ek-2 Maarif Müfettiş Yardımcısının Görev
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Başında Yetiştirme Eğitimi Değerlendirme Formunu düzenleyerek maarif müfettişleri başka-
nına sunar. Maarif müfettişleri başkanı formun kendisiyle ilgili bölümünü doldurur. Söz konusu
forma dayalı olarak yeterli oldukları belirlenen müfettiş yardımcıları, maarif müfettişleri baş-
kanının önerisi, Başkanın uygun görüşü ve Bakanın onayı ile ikinci altı ay içinde rehberlik,
denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme iş ve işlemlerini bağımsız olarak yü-
rütmekle yetkili kılınabilirler.

(8) Müfettiş yardımcılarının, rehberlik, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön
inceleme gibi konularda rehber müfettişler ile birlikte çalışmaları esastır. Müfettiş yardımcıları,
münhasıran çalışma yetkisi verilmediği sürece bu konularda tek başlarına çalışamazlar.

ALTINCI BÖLÜM
Yeterlik Sınavı ve Müfettişliğe Atamaya İlişkin Hükümler

Yeterlik sınav konuları ve puan ağırlıkları
MADDE 24 – (1) Yeterlik sınav konuları ve puan ağırlıkları şunlardır;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü

Kanunu, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkında Kanun, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu; %25,

b) 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı
Harcırah Kanunu, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu, 14/7/1965 tarihli ve 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 19/4/1990 tarihli
ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,
4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edin-
me Hakkı Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu;
%25,

c) 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739
sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Ka-
nunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname; %25,

ç) Rehberlik, denetim, adli ve disiplin soruşturma usul ve teknikleri; %25.
Yeterlik sınavına çağrılma
MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavı; müfettiş yardımcılarının fiilen üç yıllık yetiştirme

döneminin tamamlandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde Sınav Komisyonu tarafından
belirlenen tarihte yapılır. Yeterlik sınavına girecek olan müfettiş yardımcılarının kimlik bilgi-
lerini içeren liste İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce sınav tarihinden en az kırk beş gün
önce Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilir. Yeterlik sına-
vının yeri, tarihi ile sınava ilişkin diğer hususlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri
Genel Müdürlüğünce sınav tarihinden en az otuz gün önce elektronik ortamda duyurulur.

Yeterlik sınavı
MADDE 26 – (1) Yeterlik sınavı; müfettiş yardımcılarının yetiştirme döneminde eğitim

amacıyla verilen mevzuat bilgilerini ve buna ilişkin uygulamalar ile rehberlik, denetim, araş-
tırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme gibi konularda edindikleri kazanımları ölçmek
amacıyla yapılır.

(2) Yeterlik sınav soruları, 24 üncü maddede belirtilen sınav konuları esas alınarak Ölç-
me, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanır. Yeterlik sınavının ya-
pılacağı yer ile 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında hazırlanacak soruların
çerçevesini oluşturacak konular Sınav Komisyonunca belirlenir.
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Yeterlik sınavının değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması
MADDE 27 – (1) Yeterlik sınavında 100 puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar

başarılı sayılır.
(2) Sınav sonuçları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce

sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç yirmi gün içinde Bakanlık internet sitesinde yayımlanır
ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

Yeterlik sınavına girmeyenler ile başarılı olamayanlar
MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar ile sınava girmeye hak ka-

zandıkları halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, 26 ncı maddeye
göre yapılan sınavın sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren en geç bir yıl içinde Bakanlıkça
belirlenecek tarihte ikinci kez sınav yapılır.

(2) İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar maarif
müfettiş yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

Yeterlik sınavı sonuçlarına itiraz
MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavı sonuçlarına, sınavların elektronik ortamda ilânı tari-

hinden itibaren on iş günü içinde bir dilekçe ile doğrudan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hiz-
metleri Genel Müdürlüğüne itiraz edilebilir. Bu itirazlar başvuru tarihinden itibaren on iş günü
içinde incelenerek sonucu ilgili adaya ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne bildirilir.

Yeterlik sınavı belgelerinin saklanması
MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavına ilişkin belgeler ilgili mevzuatına göre Ölçme, De-

ğerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce saklanır.
Müfettişliğe atama
MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcıları müfettişliğe

atanmak üzere, sınav sonuçlarına itirazın sonuçlandırıldığı tarihten sonra İnsan Kaynakları Ge-
nel Müdürlüğünce belirlenen tarihte müfettiş ihtiyacı olan illerden en fazla on il tercih etmek
suretiyle elektronik ortamda başvuruda bulunurlar.

(2) Müfettiş yardımcılarının müfettişliğe atamaları, tercihleri de dikkate alınarak ye-
terlik sınavında aldıkları puan üstünlüğüne göre yapılır; tercih ettikleri illerden herhangi birine
atanamayanlar, Bakanlıkça uygun görülen illere bilgisayar kurası ile atanır.

Müfettişliğe yeniden atama
MADDE 32 – (1) Müfettiş unvanını kazandıktan sonra istekleriyle başka görevlere veya

kurumlara atananlar, tekrar müfettişliğe atanma talebinde bulunabilirler. Bu şekilde başvuruda
bulunanların atamaları, boş kadro bulunmak şartıyla Bakanlıkça uygun görülen bir il’e yapıla-
bilir. Bu durumda olanların daha sonraki yer değiştirmelerinde bu Yönetmelik hükümleri uy-
gulanır.

(2) Sağlık nedeniyle müfettişlik görevinden ayrılanlar, Bakanlıkça belirlenecek sağlık
kurumlarından müfettişlik görevini yapabileceklerine ilişkin sağlık kurulu raporu almaları ha-
linde müfettişliğe yeniden atanabilirler.

YEDİNCİ BÖLÜM
Hizmet Bölgeleri, Bölge Hizmeti ve Yer Değiştirme

Hizmet bölgeleri
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki müfettişlerin atama ve yer değiştir-

melerine esas olan hizmet bölgeleri ve puan değerleri, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik
düzeyi ile hizmet gereklerinin karşılanması bakımından birbirlerine benzerlik gösteren illerin
gruplandırılması suretiyle Ek-3 Formunda düzenlenir.
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Hizmet bölgeleri ve hizmet puanı
MADDE 34 – (1) Bölge hizmeti; birinci ve ikinci hizmet bölgelerinde beşer yıl, üçüncü

ve dördüncü hizmet bölgelerinde dörder yıl, beşinci hizmet bölgesinde üç yıldır.
(2) Hizmet bölgelerindeki bölge hizmetinin hesaplanmasında müfettiş ve müfettiş yar-

dımcısı olarak geçen süreler birlikte dikkate alınır.
(3) Hizmet puanlarının hesaplanmasında görev yapılan ilde, yıldan artan her ay için o

ilde bir yıllık süreye karşılık olan puanın 1/12'si esas alınır. Aydan artan süreler ile aya isabet
eden puanın belirlenmesinde, bölme işlemi sonucu artan kesirler dikkate alınmaz.

(4) Hizmet puanı hesabında görev yeri değişikliklerinde mehil müddetinde geçen süreler
eski görev yerinde değerlendirilir.

(5) Hizmet puanları, Bakanlık bilgi sistemi üzerinden hesaplanır ve yer değişikliğine
ilişkin iş ve işlemlerde bu puanlar kullanılır.

Bölge hizmetinden sayılacak süreler
MADDE 35 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının yıllık, mazeret ve sağlık izinle-

rinin tamamı kadrolarının bulunduğu ilde geçmiş sayılarak, bu il için öngörülen hizmet puanı
verilir.

(2) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının;
a) Asıl görevleri dışındaki görevlere vekâleten ya da geçici olarak yapılan görevlendir-

me sürelerinin tamamı,
b) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan

tutuklanan veya gözaltına alınanların 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan du-
rumların gerçekleşmesi durumunda bu sürelerin tamamı,

c) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde geçen süreler ile kesintisiz üç ay
ve daha fazla olan hizmet içi eğitimde geçen sürelerin tamamı

bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.
(3) Yurt dışında kesintisiz üç aydan fazla geçirilen sürelerin üç aydan fazla olan kısmı

birinci bölge hizmetinden sayılır ve bu sürelere Ankara’da görev yapan müfettişler için öngö-
rülen hizmet puanı verilir.

İllerin müfettiş ihtiyacının belirlenmesi
MADDE 36 – (1) İllerin müfettiş ihtiyacı, illerdeki personel ve kurum sayıları dikkate

alınarak Başkanlık ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce müştereken belirlenir.
(2) Ankara ilinin müfettiş ihtiyacının belirlenmesinde, Başkanlıkta görevlendirilen mü-

fettişler ve müfettiş yardımcılarının sayısı dikkate alınmaz.
Zorunlu çalışma süresini tamamlayanların yer değiştirmeleri
MADDE 37 – (1) Müfettişlerin her bir hizmet bölgesinde bu Yönetmelikle belirlenen

zorunlu çalışma süresi kadar çalışarak bölge hizmetlerini yerine getirmeleri esastır.
(2) Bulundukları hizmet bölgesindeki çalışma süresini tamamlayanlara ilişkin yer de-

ğiştirme duyurusu; İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce ilgili yılın en geç 15 Nisan tarihine
kadar yapılır. Duyuruda, müfettişlerin bulundukları hizmet bölgesine göre atanabilecekleri hiz-
met bölgeleri, azamî tercih sayısı, bu bölgelerde atama yapılabilecek kadro sayıları, başvuru
tarihi, başvuru süresi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler ile diğer hususlara yer verilir.

(3) Bulundukları hizmet bölgesi için öngörülen bölge hizmetini ilgili yılın 1 Eylül tarihi
itibarıyla tamamlayacak olanların görev yerleri, bölge hizmetini yapmadıkları hizmet bölgele-
rinden birine olacak şekilde değiştirilir. Bu kapsamda görev yerleri değiştirilecek müfettişler,
bölge hizmetini yapmadıkları hizmet bölgeleri ile sınırlı olmak kaydıyla duyurusu yapılan il-
lerin tamamını öncelik sırasına göre tercih etmek suretiyle başvuruda bulunurlar. Başvuruda
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bulunan müfettişlerin atamaları, atanmak istedikleri il’in müfettiş ihtiyacı sınırlılığında tercih-
leri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre ilgili yılın en geç 15 Temmuz tarihinde
sonuçlandırılacak şekilde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce belirlenecek takvim çerçe-
vesinde yapılır. Bu fıkra kapsamında yapılacak yer değiştirmelerde, duyurusu yapılan her il’e
atama yapılabilecek müfettiş sayısının belirlenmesinde emeklilik, istifa, başka görevlere atanma
gibi nedenlerle müfettişlik görevinden ayrılanlardan boşalacak kadrolar ile bölge hizmetini
yapmak üzere görev yerleri değiştirilecek müfettiş sayıları birlikte değerlendirilir.

(4) Dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerinden birinde veya her ikisinde bölge hizmet-
lerini tamamlayan müfettişler, istemeleri durumunda birinci, ikinci ve üçüncü hizmet bölgeleri
için öngörülen bölge hizmetlerini yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 38 inci mad-
denin birinci fıkrasındaki süre sınırlılığında bulundukları ilde kalmak ya da dördüncü ve beşinci
hizmet bölgelerindeki diğer illerden birine atanmak isteyebilirler. Bu istekler, illerin müfettiş
ihtiyacı çerçevesinde Bakanlıkça değerlendirilir. Başvuru sayısının ihtiyaçtan fazla olması du-
rumunda hizmet puanı en düşük olan müfettişten başlanmak üzere ihtiyaç fazlası müfettişlerin
atamaları, bölge hizmetini yapmadıkları hizmet bölgelerindeki illerden birine yapılır. Ancak,
bu şekilde dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerinde geçirilen fazla çalışma süreleri diğer hizmet
bölgelerinde geçmiş sayılmaz.

(5) Müfettişlerin bu madde kapsamında yer değiştirme suretiyle yapılacak atamaları,
tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre yapılır. Atama sonuçları, atama işlemle-
rinin tamamlandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde İnsan Kaynakları Genel Müdür-
lüğünün internet sitesinde yayımlanır ve aynı zamanda valiliklere gönderilir.

(6) Müfettişlerin, kadrolarının bulunduğu ilin dahil olduğu hizmet bölgesinin dışındaki
hizmet bölgelerinde bir yıldan az kalan zorunlu çalışma süreleri tamamlanmış sayılır.

(7) Bu madde kapsamındaki zorunlu çalışma süresinin hesabına, maarif müfettişleri
başkanlığı ve maarif müfettişleri başkan yardımcılığı görevlerinde geçen süreler de dâhil edilir.
Maarif müfettişleri başkanı ve maarif müfettişleri başkan yardımcılığı görevlerini yürütenlerden
ilgili yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla bulundukları ilde zorunlu çalışma süresini dolduranların
görev yerleri de bu madde kapsamında değiştirilir.

Bulundukları ilde sekiz yıl süre ile görev yapanların yer değiştirmeleri
MADDE 38 – (1) Hizmet bölgelerinin tamamında bölge hizmetini tamamlamış olan

müfettişlerin, aynı ilde kesintisiz çalışma süreleri sekiz yıldan fazla olamaz.
(2) İlgili yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla bulundukları ilde kesintisiz sekiz yıl süre ile görev

yapan müfettişlerin görev yerleri, bulundukları ilin dâhil olduğu hizmet bölgesindeki duyurusu
yapılan diğer illerden birine ya da istemeleri halinde bulundukları hizmet bölgesinin dışındaki
duyurusu yapılan diğer hizmet bölgelerindeki illerden birine olacak şekilde değiştirilir. Bu
madde kapsamında yer değiştirme isteğinde bulunmayan müfettişler, yer değiştirme isteğinde
bulunanlardan tercihlerinden birine atanamayan müfettişler ile aylıksız izinli oldukları sürede
yer değiştirme başvurusunda bulunmayan müfettişlerin görev yerleri, bulundukları hizmet böl-
gesindeki illerden birine olacak şekilde Bakanlık tarafından re’sen değiştirilir.

(3) İkinci fıkradaki sekiz yıllık sürenin hesabına maarif müfettişleri başkanlığı ve maarif
müfettişleri başkan yardımcılığı görevlerinde geçen süreler de dâhil edilir. Maarif müfettişleri
başkanı ve maarif müfettişleri başkan yardımcılığı görevlerini yürütenlerden ilgili yılın 1 Eylül
tarihi itibarıyla bulundukları ilde sekiz yıllık çalışma süresini dolduranların görev yerleri de
bu madde kapsamında değiştirilir.

(4) Bu madde kapsamında görev yerleri değiştirileceklere ilişkin duyuru, İnsan Kay-
nakları Genel Müdürlüğünce ilgili yılın en geç 15 Nisan tarihine kadar yapılır. Duyuruda, baş-
vuru tarihi, başvuru süresi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler ile gerekli diğer husus-
lara yer verilir.
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(5) Bu madde kapsamında yapılacak atama işlemleri, müfettişlerin tercihleri de dikkate
alınarak puan üstünlüğüne göre ilgili yılın en geç 15 Mayıs tarihine kadar sonuçlandırılacak
şekilde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yapılır.

(6) Bu madde kapsamında görev yeri değiştirilen müfettişler ayrıldıkları tarihten itiba-
ren sekiz yıllık süre geçmeden, sağlık durumu özrü hariç bu Yönetmelikle belirlenen iller arası
diğer yer değiştirmeler kapsamında ayrıldıkları il’e tekrar atanamazlar.

(7) Bu madde kapsamında yapılacak yer değiştirmelerde, duyurusu yapılan her il’e ata-
ma yapılabilecek müfettiş sayısının belirlenmesinde duyuru tarihi itibarıyla emeklilik, istifa,
başka görevlere atanma gibi nedenlerle müfettişlik görevinden ayrılanlardan boşalacak kadrolar
ile bu kapsamda görev yerleri değiştirilecek müfettiş sayıları birlikte değerlendirilir.

(8) Aylıksız izinli olanlar ile seçimler nedeniyle görevlerinden istifa edenlerden eski
görevlerine geri dönenlerin sekiz yıllık sürelerinin hesabında, fiilen görev yaptıkları süreler
dikkate alınmak üzere, aylıksız izne ayrılmadan ya da istifa etmeden önce o ilde göreve başla-
mış oldukları tarih esas alınır.

İsteğe bağlı yer değiştirmeler
MADDE 39 – (1) İsteğe bağlı yer değiştirmelere ilişkin duyuru, İnsan Kaynakları Genel

Müdürlüğünce ilgili yılın en geç 15 Nisan tarihine kadar yapılır. Duyuruda; illere göre atama
yapılabilecek kadro sayıları, başvuru tarihi, başvuru süresi, başvuru şekli ve başvuruda istene-
cek belgeler ile diğer hususlara yer verilir.

(2) İsteğe bağlı yer değiştirme başvurularına bağlı olarak yapılacak atama işlemleri, il-
gili yılın en geç 15 Haziran tarihinde sonuçlandırılacak şekilde İnsan Kaynakları Genel Mü-
dürlüğünce planlanacak takvim çerçevesinde yapılır.

(3) Bölge hizmetini tamamlamamış olan müfettişlerden bulundukları ilde ilgili yılın
1 Eylül tarihi itibarıyla en az iki yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, bulundukları hizmet
bölgesi ile sınırlı olmak kaydıyla duyurusu yapılan illerden en fazla beş il tercih etmek suretiyle
elektronik ortamda başvuruda bulunabilirler.

(4) Bu Yönetmelikle belirlenen en az zorunlu çalışma süreleri kadar her hizmet bölge-
sinde çalışarak bölge hizmetini tamamlayan müfettişlerden bulundukları ilde ilgili yılın 1 Eylül
tarihi itibarıyla en az iki yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, duyurusu yapılan illerden en
fazla yirmi il tercih etmek suretiyle elektronik ortamda başvuruda bulunabilirler.

(5) Bu madde kapsamında yapılacak yer değiştirmelerde, duyurusu yapılan her il’e ata-
ma yapılabilecek müfettiş sayısının belirlenmesinde, duyuru tarihi itibarıyla emeklilik, istifa,
başka görevlere atanma gibi nedenlerle müfettişlik görevinden ayrılanlardan boşalan kadrolar
birlikte değerlendirilir.

(6) Müfettişlerin isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamaları, tercihleri de dikkate
alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Atama sonuçları, atama işlemlerinin tamam-
landığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün in-
ternet sitesinde yayınlanır ve aynı zamanda valiliklere gönderilir.

Eş durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler
MADDE 40 – (1) Müfettişler, atanmak istedikleri ilde eşlerinin 217 sayılı Devlet Per-

sonel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci mad-
desinde sayılan bir kurumda memur statüsünde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında sü-
rekli göreve tabi kamu personeli olarak çalıştıklarını belgelendirmeleri, görev yaptıkları ilde
eşlerinin atanabileceği teşkilatın bulunmaması veya teşkilat bulunmakla birlikte durumlarına
uygun atanabilecekleri bir görevin olmaması hâllerinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

(2) Hizmet bölgelerinin tamamında bölge hizmetini tamamlamış olan müfettişler, eş-
lerinin görevli bulunduğu il'e yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
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(3) Her ikisi de müfettiş olup hizmet bölgelerinin tamamında bölge hizmetini tamam-
lamış olan eşlerden biri, diğer eşin görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

(4) Her ikisi de müfettiş olarak görev yapan eşlerden hizmet bölgelerinin tamamında
bölge hizmetini tamamlamış olan eş, hizmet bölgelerinin tamamında bölge hizmetini tamam-
lamamış olan diğer eşin görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

(5) Her ikisi de müfettiş olup hizmet bölgelerinin tamamında bölge hizmetini tamam-
lamamış olan eşlerden biri, diğer eşin görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir.
Ancak, bu fıkra kapsamında yapılacak yer değiştirmelerde, her iki müfettişin de, hizmet böl-
gelerinin her birindeki bölge hizmetlerini birlikte tamamlayabilecekleri şekilde planlanması
zorunludur.

(6) Hizmet bölgelerinin tamamında bölge hizmetini tamamlamamış olan müfettişlerin
yer değiştirme istekleri, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sınırlılıkta yerine getirilir.
Eşinin bulunduğu ilde bölge hizmetini yapmamış olanlar bakımından ise aynı zamanda bölge
hizmetini de yapmak üzere atamaları eşinin bulunduğu il'e yapılır.

(7) Bu madde kapsamındaki yer değiştirmeler ilgili yılın Ağustos ayı içinde tamamlanır.
(8) Bu madde kapsamında başvuruda bulunanların atamaları o ilin müfettiş ihtiyacı da

dikkate alınarak yapılır. Başvuru sayısı ihtiyacın üzerinde olması halinde atamalar hizmet puanı
üstünlüğüne göre yapılır.

Sağlık durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler
MADDE 41 – (1) Müfettişler, sağlık kurulu raporunda kendisi, eşi ve çocuklarının, gö-

rev yapmakta oldukları yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağının belirtilmiş
olması; sağlık kurulu raporunda anne ve babaları ile yargı kararıyla vasi tayin edilmesi hâlinde
kardeşleri için “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bu-
lunması şartıyla, hastalığın tedavi edilebileceği bir yere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

(2) Hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede
engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen eşi, çocukları ile kardeşlerinin, memuriyet
mahalli dışında resmî veya özel eğitim ve öğretim kuruluşlarında eğitim ve öğretim yapacak-
larının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi halinde, müfettişin talebi
üzerine eğitim ve öğretim kuruluşlarının bulunduğu ve boş kadro olan illerden birine ataması
yapılır.

(3) Bu madde kapsamında özür durumundan yer değiştirecek müfettişlerin, öncelikle
çalıştıkları hizmet bölgesine dâhil illerden birine, bunun mümkün olmadığı durumlarda özür
durumunun gerektirdiği diğer bölgelerden birine atamaları yapılabilir. Bu kapsamda görev yer-
leri değiştirilenlerden bölge hizmetini tamamlamamış olanların görev yerleri, özür durumlarının
ortadan kalktığı tarihten sonra 37 nci madde kapsamında yapılacak ilk yer değiştirme döne-
minde bölge hizmetini yapmadıkları hizmet bölgelerindeki illerden birine olacak şekilde de-
ğiştirilir.

(4) Bu madde kapsamında yer değiştirme isteğinde bulunacaklardan;
a) Başvuru tarihi itibarıyla son altı ay içinde Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araş-

tırma hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporu,
b) Sağlık kurulu raporunun eşine, anne, baba ve çocuklarından birine veya kardeşine

ait olması durumunda aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayıt
örneği,

c) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı
istenir.
(5) Bu madde kapsamında yapılan başvurular İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce

ihtiyaç ölçüsünde değerlendirilir.
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Diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler
MADDE 42 – (1) Müfettişler;
a) Görevli oldukları yerde meydana gelen deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetler

nedeniyle kendilerinin veya bakmakla yükümlü oldukları yakınlarından birisinin maddi veya
manevi zarara uğraması,

b) Görev yaptığı yerde özel hayatına ilişkin açık tehdit bulunması,
hâllerinde olay tarihinden itibaren altı ay içinde, eşleri, çocukları ile anne, baba ve kar-

deşleri şehit ya da malul gazi olan müfettişler ise süre şartı olmaksızın yer değiştirme isteğinde
bulunabilirler.

(2) Eşi, çocukları ile anne, baba ve kardeşleri şehit ya da malul gazi olan müfettişlerden,
eşinin, çocuklarının, anne, baba ve kardeşlerinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge ile
aile nüfus kayıt örneği; birinci fıkranın (b) bendi kapsamında yer değiştirme suretiyle atama
isteğinde bulunan müfettişlerden ise, görev yaptığı yerde özel hayatına ilişkin açık tehdit bu-
lunduğuna dair ibarenin yer aldığı Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak belge istenir.

(3) Bu madde kapsamında yapılacak yer değiştirme istekleri illerin müfettiş ihtiyacı da
göz önünde bulundurularak İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce değerlendirilir.

Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirmeler
MADDE 43 – (1) Müfettişlerden haklarında yapılan soruşturma sonucu görev yerleri-

nin değiştirilmesi teklifi getirilenlerin görev yerleri, bulundukları ildeki çalışma süresini ta-
mamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın, aynı hizmet bölgesindeki diğer illerden birine
olacak şekilde değiştirilir. Bu şekilde görev yeri değiştirilenler hiçbir şekilde eski görev yerle-
rine atanamazlar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Maarif Müfettişleri Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri

Maarif müfettişleri başkanlığının kuruluşu
MADDE 44 – (1) Başkanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla illerde, il

millî eğitim müdürlükleri bünyesinde il millî eğitim müdürüne bağlı olarak görev yapmak üzere
maarif müfettişleri başkanlığı oluşturulur.

(2) Maarif müfettişleri başkanlığı; maarif müfettişleri başkanı, maarif müfettişleri baş-
kan yardımcıları, müfettişler, müfettiş yardımcıları ile maarif müfettişleri başkanlık bürosunda
görev yapan personelden oluşur.

Maarif müfettişleri başkanının görevlendirilmesi
MADDE 45 – (1) Maarif müfettişleri başkanı; müfettişler arasından, Başkanın önerisi,

Müsteşarın uygun görüşü üzerine Bakan onayı ile görevlendirilir.
(2) Görev yaptıkları ilin dışındaki bir il’e maarif müfettişleri başkanı olarak görevlen-

dirileceklerin, 37 ve 38 inci maddeler kapsamında görevlendirilecekleri il'e atanabilecek du-
rumda olması gerekir. Ancak, dördüncü veya beşinci hizmet bölgelerinde bulunan illerden bi-
rine maarif müfettişleri başkanı olarak görevlendirileceklerde 37 ve 38 inci madde hükümleri
aranmaz.

(3) Maarif müfettişleri başkanlığına dört yıllığına görevlendirme yapılır. Bir müfettiş
aynı ilde iki dönemden fazla maarif müfettişleri başkanı olarak görevlendirilemez.

Maarif müfettişleri başkanlığının görevleri
MADDE 46 – (1) Maarif müfettişleri başkanlığının görevleri şunlardır;
a) Yıllık faaliyet planını hazırlamak, il millî eğitim müdürünün teklifi ve valinin olurunu

aldıktan sonra uygulamaya koymak, bir örneğini Başkanlığa göndermek,
b) İlde bulunan kurumların rehberlik, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma hiz-

metlerini planlamak ve yürütmek,
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c) Rehberlik ve denetim bölgeleri ile gruplarının oluşturulması amacıyla gerekli çalış-
maları yaparak, valilik onayı alınması için il millî eğitim müdürüne sunmak,

ç) Rehberlik ve denetim gruplarınca hazırlanan aylık çalışma programlarını incelemek,
uygun bulunanları il millî eğitim müdürünün onayına sunmak ve uygulamaya koymak,

d) Rehberlik ve denetim grupları tarafından yapılan denetimler sonucu hazırlanan öğ-
retim yılı sonu raporlarını incelemek veya incelettirmek, sonuçlarını konularına göre düzenle-
mek, problemleri ve çözüm önerilerini il millî eğitim müdürlüğüne sunmak,

e) Aylık çalışma çizelgelerini ve yolluk bildirimlerini incelemek, müfettiş ve müfettiş
yardımcılarının geçici görev yolluklarının ödenmesini sağlamak,

f) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları tarafından düzenlenen kurum rehberlik ve denetim
raporlarını incelendikten sonra il millî eğitim müdürüne sunmak,

g) Öğretim yılı içinde kurumlarda yapılan rehberlik, denetim, araştırma, inceleme, so-
ruşturma gibi iş ve işlemlerde müfettişler arasında koordinasyonu sağlamak,

ğ) Kurumlarla ilgili düzenlenen rehberlik ve denetim raporlarını değerlendirmek ve il-
gili yerlere göndermek,

h) Yer değiştirme dönemlerinde başvuruda bulunan müfettişlerin başvurularını incele-
yerek onaylamak,

ı) Öğretim yılı sonunda hazırlanacak yıllık faaliyet raporlarını il millî eğitim müdürlü-
ğüne ve Başkanlığa sunmak,

i) İl Milli Eğitim Müdürünce verilen diğer görevleri yapmak,
j) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Maarif müfettişleri başkanının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 47 – (1) Maarif müfettişleri başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şun-

lardır;
a) Maarif müfettişleri başkanlığını yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde yö-

netmek,
b) 46 ncı maddede yer alan görevlerin yürütülmesini sağlamak,
c) Maarif müfettişleri başkan yardımcılarının görev dağılımlarını yapmak,
ç) İnceleme ve değerlendirme komisyonu üyeleri ile büro personelinin görev dağılım-

larını yapmak ya da yapılmasını sağlamak,
d) Maarif müfettişleri başkan yardımcıları, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu

üyeleri, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile büro personelinin çalışmalarını izlemek, denetle-
mek, devam ve devamsızlıklarını takip etmek,

e) Rehberlik ve denetim raporlarını onaylamak,
f) İl Millî Eğitim Disiplin Kurulu toplantılarına katılmak,
g) İnceleme ve soruşturmalar için müfettiş ve müfettiş yardımcılarını görevlendirmek,
ğ) Maarif müfettişleri başkanlığının görev alanına giren konuları incelemek, değerlen-

dirmek, araştırmak amacıyla gerekli görülmesi durumunda müfettiş ve müfettiş yardımcıların-
dan ihtiyaca göre komisyon oluşturmak,

h) Rehberlik ve denetim grupları arasında eşgüdüm sağlamak amacıyla gerektiğinde
bu gruplarla birlikte rehberlik, denetim, inceleme ve araştırma ile ilgili mesleki toplantılara ka-
tılmak,

ı) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları rehberlik, denetim, inceleme, soruşturma, araştırma
gibi konularda görevlendirilirken, görevlerin dengeli dağıtılmasına özen göstermek,

i) Aylık çalışma çizelgelerini ve yolluk bildirimlerini incelemek veya incelettirmek,
j) Bir önceki öğretim yılında yapılan rehberlik, denetim, araştırma, inceleme, soruştur-

ma gibi konuların sonuçlarını değerlendirmek ve yeni öğretim yılı içerisinde yapılacak olan
rehberlik, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma gibi konulardaki çalışmaları görüşmek,
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uyulması gereken hususları belirlemek amacıyla öğretim yılı başında, yarıyıl tatilinde, öğretim
yılı sonunda ve gerekli görülen durumlarda müfettiş ve müfettiş yardımcılarının katılacağı top-
lantılar yapmak,

k) Gerektiğinde bizzat veya görevlendirilecek müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile bir-
likte mesleki toplantı, rehberlik, denetim, inceleme, soruşturma ve benzeri çalışmalar yapmak,

l) Geçici görevli, izinli ve raporlu olduğu sürelerde yerine maarif müfettişleri başkan-
lığına vekâlet edecek maarif müfettişleri başkan yardımcısını belirlemek,

m) Maarif müfettişleri başkanlıklarında görevli maarif müfettiş yardımcılarına refakat
edecek rehber müfettişi görevlendirmek.

Maarif müfettişleri başkan yardımcılarının görevlendirilmesi
MADDE 48 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcısı sayısı;
a) 30 ve daha az olan illerde bir,
b) 31’den 100’e kadar olan illerde iki,
c) 101’den 200’e kadar olan illerde üç,
ç) 201’den 300’e kadar olan illerde dört,
d) 301’den daha fazla olan illerde beş
olmak üzere o ilde görevli müfettişler arasından maarif müfettişleri başkanının önerisi,

il millî eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile iki yıllığına maarif müfettişleri başkan
yardımcısı görevlendirilir.

Maarif müfettişleri başkan yardımcılarının görevleri
MADDE 49 – (1) Maarif müfettişleri başkan yardımcılarının görevleri şunlardır;
a) Maarif müfettişleri başkanının görevde bulunmadığı zamanlarda maarif müfettişleri

başkanlığına vekâlet etmek,
b) Verilen yetki çerçevesinde inceleme ve değerlendirme komisyonu üyeleri ile büro

personelinin görev dağılımlarını yapmak,
c) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları tarafından yürütülen rehberlik, denetim, inceleme,

soruşturma, araştırma ve benzeri konuların takibini yapmak, süresi içinde sonuçlanmasını sağ-
lamak,

ç) Gerektiğinde bizzat veya görevlendirilecek müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile bir-
likte rehberlik, denetim, inceleme, soruşturma gibi çalışmalar yapmak,

d) Maarif müfettişleri başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Rehberlik ve denetim bölgeleri ve gruplarının oluşumu
MADDE 50 – (1) Kurumların; bulundukları yerleşim yerlerinin coğrafi durumu, ulaşım

şartları, fiziki yakınlıkları ve diğer özellikleri dikkate alınarak rehberlik ve denetim bölgeleri
ile rehberlik ve denetim grupları oluşturulur.

(2) Rehberlik ve denetim grupları, ilgili öğretim yılı başlamadan en az on beş gün önce
belirlenir. Müfettiş ve müfettiş yardımcıları rehberlik ve denetim gruplarına dengeli olarak da-
ğıtılır. Bir rehberlik ve denetim bölgesinde bir öğretim yılı görev yapmak esastır.

Grup sorumlusunun görevlendirilmesi
MADDE 51 – (1) Rehberlik ve denetim grubu üyelerinden biri, öğretim yılı başında

maarif müfettişleri başkanı tarafından grup sorumlusu olarak bir yıllığına görevlendirilir.
Grup sorumlusunun görevleri
MADDE 52 – (1) Grup sorumlusunun görevleri şunlardır;
a) Grupça yapılacak rehberlik, denetim ve araştırma çalışmalarında işlerin zamanında

ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
b) Grubun yıllık faaliyet planını gruptaki müfettişlerle birlikte hazırlayarak maarif mü-

fettişleri başkanlığına sunmak,
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c) Bölgesinin eğitim ve öğretimi hakkında öğretim yılı ortasında ve sonunda gruptaki
müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile birlikte genel durum raporu hazırlamak ve maarif müfettişleri
başkanına sunmak,

ç) Rehber müfettişle birlikte müfettiş yardımcıları hakkında altı ayda bir Ek-2 Formunu
doldurarak maarif müfettişleri başkanına sunmak,

d) Bölgesindeki kurumların, eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğinin geliştirilmesi için,
inceleme ve araştırma yapmak,

e) Grubun yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak maarif müfettişleri başkanına sunmak,
f) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
İnceleme ve değerlendirme komisyonu
MADDE 53 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarınca yürütülen rehberlik ve denetim,

araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme raporlarını incelemek üzere maarif müfettişleri
başkanı tarafından inceleme ve değerlendirme komisyonu oluşturulur.

İnceleme ve değerlendirme komisyonunun görevleri
MADDE 54 – (1) İnceleme ve değerlendirme komisyonu; maarif müfettişleri başkanı

tarafından gönderilen rehberlik ve denetim, araştırma, inceleme, soruşturma raporları ile ön
inceleme raporlarını incelemek ve sonucu yazılı olarak ilgili dosya ile birlikte maarif müfettişleri
başkanına sunmakla görevlidir.

Maarif müfettişleri başkanlığı bürosu
MADDE 55 – (1) Maarif müfettişleri başkanlığı bürosu; yeterli sayıda şef, bilgisayar

işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur ve diğer personelden oluşur.
Maarif müfettişleri başkanlığı bürosu personelinin görev ve sorumlulukları
MADDE 56 – (1) Maarif müfettişleri başkanlığı bürosu personelinin görev ve sorum-

lulukları şunlardır;
a) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarından gelen rehberlik, denetim, araştırma, inceleme,

soruşturma ve ön inceleme raporları ile diğer yazılarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, ilgili bö-
lümlere göndermek,

b) Maarif müfettişleri başkanlığının işleri ile ilgili kayıtları, istatistikleri ve defterleri
tutmak, dosyaları usulüne uygun olarak düzenlemek ve korumak,

c) Motorlu araç, malzeme ve kırtasiye işlerini maarif müfettişleri başkanının bilgisi dâ-
hilinde izlemek, taşınırların korunmasını sağlamak,

ç) Maarif müfettişleri başkanı ve maarif müfettişleri başkan yardımcıları tarafından ve-
rilecek diğer görevleri yapmak.

(2) Büro personeli, iş ve işlemlerle ilgili edindikleri bilgileri açıklayamaz; gizlilik de-
receli evrak, rapor, ön inceleme ve diğer evrakları maarif müfettişleri başkanının yazılı izni ol-
madan kimseye gösteremez ve veremez.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının Görev ve Yetkileri

Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görev ve yetkileri
MADDE 57 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görev ve yetkileri şunlardır;
a) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesinde belirtilen görevleri

yapmak,
b) Rehberlik, denetim, inceleme, soruşturma çalışmaları neticesinde düzenleyecekleri

raporları en geç yirmi gün, kapsamlı işlerde ise verilen ek süre içinde tamamlamak,
c) Refakatlerine verilecek müfettiş yardımcılarının yetişmelerini sağlamak,
ç) Görevlendirilecekleri birim ve komisyonlardaki çalışmaları yürütmek,
d) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
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Görevlendirme emirleri
MADDE 58 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarına rehberlik ve denetim, araştırma,

inceleme, soruşturma ve ön incelemelere yönelik görevlendirme emirleri; illerde maarif mü-
fettişleri başkanı, Başkanlıkta ise Başkan tarafından verilir.

(2) İl millî eğitim müdürü hakkında yapılacak inceleme, soruşturma ve ön incelemeler
Başkan tarafından görevlendirilen Başkanlıkta görevli müfettişlerce yürütülür.

(3) Rehberlik ve denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme çalışmaları-
nın yürütülmesinde ilde yeterli sayıda müfettiş olmaması, iddiaların kapsamlı olması veya bir-
den fazla ili kapsaması ve benzeri durumlarda gerek görülmesi halinde illerde görevli müfet-
tişler arasından Başkanın önerisi, Müsteşarın uygun görüşü ve Bakanın Onayıyla görevlendirme
yapılabilir.

Müfettişlerin bilgi ve belge isteme yetkileri
MADDE 59 – (1) Müfettişler, gerekli görülen hâllerde; defter, evrak, belge ve bilgileri

ilgili dairelerden isteyip inceledikten sonra, asıllarını veya örneklerini alabilirler. Asılları alınan
belgelerin birer örneğini onaylayıp mühürleyerek ilgili daireye teslim ederler.

Denetime yardımcı olma
MADDE 60 – (1) Denetime tâbi olanlar, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında
belirtilen hükümleri yerine getirmek zorundadır.

(2) Denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların yöneti-
cileri, hizmetin gerektiği gibi yürütülebilmesi için görevleri süresince müfettişlere, yapılan gö-
reve uygun bir yer sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadırlar.

Denetim sırasında izin ve rapor
MADDE 61 – (1) Denetime başlanan kurum ve kuruluş görevlilerinin izinleri, daha

önce verilmiş izinlerin kullanılması ile hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, müfettişin
gerekli görmesi durumunda denetim sonuna kadar ertelenebilir.

(2) Denetim devam ettiği süre içinde kurum görevlilerine müfettişin bilgisi dışında izin
verilemez. İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılamaz.

Müfettişlerin koordinasyon görevi ve iş devri
MADDE 62 – (1) Müfettişler, görevlendirildikleri konuda valilik ve kaymakamlıklarca

başlatılmış olan, inceleme ve soruşturmaların koordinasyon görevini de yerine getirirler. İşin
devralınmasını gerektirir bir durumun varlığı halinde konu gerekçesiyle birlikte Başkanlığa
veya maarif müfettişleri başkanlığına sunulur. Başkanlığın veya maarif müfettişleri başkanlı-
ğının muvafakati üzerine mahallen yapılan çalışmalarla ilgili bilgi ve belgeler müfettiş tara-
fından devralınır.

(2) İşin devri söz konusu olduğunda, durum, taraflarca bir tutanağa bağlanır. Bu tuta-
nakta, devralınan ve devredilen işin ne olduğu, devir gününe kadar işle ilgili yapılan çalışmalar
ile teslim alınan ve teslim edilen belgelerin listesi yer alır.

Hizmet içi eğitim
MADDE 63 – (1) Müfettişler, mesleki bilgilerini yenilemek, geliştirmek ve uzmanlık-

larını artırmak amacıyla, Bakanlığın hizmet içi eğitimle ilgili mevzuatında belirtilen esaslar
doğrultusunda hizmet içi eğitime alınabilirler.

(2) Hizmet içi eğitim programı diğer ilgili birimlerin görüşleri de alınarak Başkanlık
ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce koordineli olarak hazırlanır ve yürütülür.

Yurt dışına gönderilme
MADDE 64 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek
Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.
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ONUNCU BÖLÜM
Müfettişlik Güvencesi ve Görevden Alınma

Müfettişlik güvencesi
MADDE 65 – (1) Müfettişler, kendi istekleri dışında veya rehberlik ve denetim hiz-

metlerinin gerekleri ile bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilme-
dikçe görevden alınamaz; diğer idari görevlere atanamazlar.

(2) Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin yargı kararı, sağlık kurulu raporu
veya müfettiş raporu ile belgelendirilmesi esastır.

Müfettiş yardımcılığından çıkarılma
MADDE 66 – (1) Devlet memurluğundan çıkarmayı gerektiren durumlar hariç olmak

üzere, müfettiş yardımcılığı döneminde yetersizlikleri tespit edilenler ile müfettişlikle bağdaş-
mayacak tutum ve davranışları sabit olanlar, yeterlik sınavı beklenmeksizin Bakanlıkta durum-
larına uygun başka kadrolara atanırlar.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Rehberlik, Denetim, İnceleme, Soruşturma Faaliyetleri ve Raporlama

Hizmetlerin planlanması ve yürütülmesi
MADDE 67 – (1) Rehberlik ve denetim faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli yü-

rütülmesini sağlamak amacıyla, stratejik plan da dikkate alınarak, Başkanlıkça üç yıllık çalışma
programı ve yıllık faaliyet planı hazırlanarak Başkanın teklifi, Müsteşarın uygun görüşü ve
Bakan onayı ile uygulamaya konulur. Çalışma programı, her yıl yapılacak değerlendirme so-
nuçlarına göre yeniden gözden geçirilir.

(2) Maarif müfettişleri başkanlıkları, Başkanlıkça hazırlanan üç yıllık çalışma programı
çerçevesinde yıllık faaliyet planını öğretim yılı başlamadan on beş iş günü öncesine kadar oluş-
turarak onaylanmak üzere valiliğe gönderirler.

(3) Rehberlik, denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme hizmetleri; ilgili mevzuat,
yıllık faaliyet planı, usul esas ve rehberler ile görev talimatları dikkate alınarak yürütülür.

Rehberlik ve denetim ilkeleri
MADDE 68 – (1) Kurumlarda yapılan rehberlik ve denetim faaliyetleri ilgili mevzuat

hükümleri çerçevesinde yapılır.
(2) Kurumlarda rehberlik ve denetim faaliyetlerinin birlikte yapılması esastır.
(3) Rehberlik ve denetim faaliyetleri;
a) Bireysel ve kurumsal farklılıklar ile çevresel faktörleri dikkate almalıdır,
b) Yol gösterici ve önleyici rehberliği öne çıkararak düzeltmeyi, iyileştirmeyi ve geliş-

tirmeyi esas almalıdır,
c) İyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmalıdır,
ç) Sistemin risk alanlarının belirlenmesini ve giderilmesini sağlamalıdır,
d) Usulsüzlük ve yolsuzlukları önlemelidir,
e) Açık, şeffaf, eşit, demokratik, bütüncül, güvenilir ve tarafsız olmalıdır,
f) İşbirliğini ve katılımı içermelidir,
g) Başarıyı ön plana çıkarmalı,  teşvik etmeli ve ödüllendirmelidir,
ğ)  Bilimsel ve objektif esaslara dayalı olmalıdır,
h) Etkili, ekonomik ve verimli olmalıdır.
Rehberlik hizmetlerinin çeşitleri, kapsamı ve uygulanması
MADDE 69 – (1) Bakanlığın görev alanına giren konularda Bakanlık personeline, okul

ve kurumlara, özel öğretim kurumlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, gönüllü kuruluşlar ile
gerçek ve tüzel kişilere rehberlik yapılır.
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(2) Rehberlik hizmetlerinin çeşitleri:
a) Önleyici rehberlik; denetimlerden bağımsız veya denetim esnasında, kurumsal ve

bireysel performansı etkilemesi muhtemel sorun alanlarına yönelik her türlü kaynağın etkin
kullanımı ve verimlilik esaslarına dayalı olarak hedefleri gerçekleştirmeye yönelik faaliyet ve
işlem süreçlerinin sistemli ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla
yapılır.

b) Düzeltici ve iyileştirici rehberlik; denetim esnasında, kurumsal ve bireysel düzeyde
yapılan izleme ve değerlendirme sonucunda ortaya çıkan sorun alanlarının düzeltilmesi ve iyi-
leştirilmesi amacıyla yapılır.

c) Geliştirici rehberlik; denetimlerden bağımsız, gelişimin sürekliliği ve yaşam boyu
öğrenme esasına dayalı, kurumsal ve bireysel potansiyelin en üst düzeyde değerlendirilebilmesi
amacıyla destekleyici nitelikte yürütülen rehberlik çalışmasıdır.

(3) Rehberlik, birinci fıkrada belirtilen rehberlik alanları ile ikinci fıkrada belirtilen reh-
berlik çeşitlerinin hepsini, bir veya birkaçını kapsayacak şekilde yapılır.

(4) Rehberlik sonucunda düzenlenen rapor, ilgili kurum, birim ve kişilere iletilir. Ra-
porlar, Başkanlıkça uygulamaya konulan esaslar ve rehberlerde belirtilen standartlara uygun
olarak düzenlenir.

(5) Müfettişler, esaslar ve rehberlerden de yararlanarak rehberlik faaliyetlerini yürütür.
Denetim hizmetlerinin çeşitleri, kapsamı ve uygulanması
MADDE 70 – (1) Denetim hizmetleri, Bakanlığın görev alanına giren konularda,  Ba-

kanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarını kapsar. Denetim faaliyetlerinde, yolsuzluk ve
usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımı ile iyileştirici ve geliştirici yönde katkı
sağlamak esastır.

(2) Denetim hizmetlerinin çeşitleri:
a) Süreç ve sonuç denetimi; Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan

hizmetlerin kontrol ve denetiminin ilgili birimlerle işbirliği içinde yapılması, süreç ve sonuç-
larının mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans kriterlerine ve kalite
standartlarına göre analiz edilmesi, karşılaştırılması ve ölçülmesi, kanıtlara dayalı olarak de-
ğerlendirilmesi, elde edilen sonuçların rapor hâline getirilerek ilgili birimlere ve kişilere iletil-
mesidir.

b) Performans denetimi; yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyetler ile
sonuçlarının etkililiğinin, ekonomikliğinin ve verimliliğinin belirlenen hedef ve göstergelerle
ölçülmesidir.

c) Sistem denetimi; denetlenen birimin, yönetim süreçleri, faaliyet ve işlemleri ile iç
kontrol sisteminin, organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi;
kaynakların yeterliliğinin ve amacı doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile
elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin ve güvenilirliğinin incelenmesi ve değerlendiril-
mesidir.

ç) Mali denetim; denetlenen birimin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin he-
sap ve işlemlerinin doğruluğunun; mali faaliyet, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin, mali
sistem ve tabloların güvenilirliğinin, yolsuzluk ve usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik
yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla incelenmesi ve değerlendirilmesidir.

d) Uygunluk denetimi; denetlenen birimin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük,
yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesi ve değerlendirilmesidir.

(3) Denetim, ikinci fıkrada belirtilen denetim uygulamalarının hepsini, bir veya birka-
çını kapsayacak şekilde yapılır. İkinci fıkrada belirtilen denetim çeşitlerinin hepsini kapsayan
denetim şekli genel denetimdir.
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(4) Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin, ilgili birim-
lerle işbirliği içinde süreç ve sonuçları ile Bakanlık teşkilatı personelinin idari, mali ve hukuki
işlemleri; izleme ve değerlendirme verileri de dikkate alınarak, plan ve programlara uygun ola-
rak sistematik ve sürekli bir yaklaşımla denetlenir.

(5) İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin denetiminde, millî eğitim müdürlüklerinin il
düzeyinde sunduğu hizmetler ile faaliyet ve işlemleri bir bütün olarak denetlenir ve değerlen-
dirilir.

(6) Denetim uygulamalarında, denetim standartları, denetim esasları veya rehberleri
dikkate alınır.

(7) Denetimlerde, sunulan hizmetlerin süreç ve sonuçlarının mevzuata, önceden belir-
lenmiş amaç ve hedeflere, performans kriterlerine ve kalite standartlarına göre analiz edilmesi,
karşılaştırılması ve ölçülmesi, kanıtlara dayalı olarak değerlendirilmesi esastır.

(8) Denetimlerde, denetlenen kurumca hazırlanan gelişim planına dayalı izleme ve de-
ğerlendirme esastır.

(9) Denetim sonucunda düzenlenen rapor, ilgili birim kurum ve kişilere iletilir. Denetim
raporları, Başkanlıkça uygulamaya konulan standartlara uygun olarak düzenlenir.

(10) Müfettişler, denetim rehberlerinden yararlanarak denetim faaliyetlerini yürütür.
Müfettişler, denetim hedeflerine ulaşmak için yeterli ve güvenilir bilgi ve belgeleri tespit etmek,
incelemek ve değerlendirmekle yükümlüdür.

(11) Bakanlık teşkilatı ile okul ve kurumların denetiminin üç yılda bir periyodik olarak
yapılması esastır.

Eğitim kalite standartları, izleme ve değerlendirme
MADDE 71 – (1) Başkanlık, Bakanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları düzeyinde

eğitim, öğretim ve yönetimi, eğitim göstergeleri, kalite standartları, performans kriterleri ve
kurumların öz değerlendirmelerine dayalı olarak rehberlikte bulunulan ve denetlenen kurumun
raporunda yer alan tespit ve önerilerinin uygulanma düzeyini izler ve değerlendirir.

(2) Kurum ve birimler, rehberlik ve denetim raporunun kendilerine ulaşmasından iti-
baren bir ay içerisinde raporda belirtilen tespit ve öneriler doğrultusunda, Kurumsal Gelişim
Planı hazırlayarak Bakanlığın merkez teşkilatında Başkanlığa, Bakanlığın taşra teşkilatında ise
maarif müfettişleri başkanlığına gönderirler.

(3) Başkanlıkça ve maarif müfettişleri başkanlığınca süreç izlenir ve değerlendirilir. İz-
leme ve değerlendirme, konunun özelliğine göre yeni bir rehberlik ve denetim çalışması olarak
da yürütülebilir.

(4) Yılsonu rehberlik ve denetim ile izleme ve değerlendirme raporlarından ülke gene-
line yönelik olanlar kanunların açıklanmasını yasakladığı durumlar hariç kamuoyuyla Başkan-
lıkça paylaşılır.

Rehberlik ve denetim bilgi işlem sistemi
MADDE 72 – (1) Bakanlık teşkilatında yürütülen rehberlik ve denetim, izleme ve de-

ğerlendirme ile inceleme, soruşturma ve ön inceleme verilerinin yönetimi, Rehberlik ve De-
netim Bilgi İşlem Sistemi üzerinden yapılır.

Düzenlenecek raporların çeşidi ve kapsamı
MADDE 73 – (1) Müfettişler, yürüttükleri rehberlik, denetim, değerlendirme, inceleme,

soruşturma ve ön inceleme çalışmalarının sonuçlarını işin özelliğine göre aşağıdaki rapor çe-
şitleriyle tespit ederler;

a) Rehberlik raporu,
b) Denetim raporu,
1) Süreç ve sonuç denetim raporu
2) Performans denetim raporu
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3) Sistem denetim raporu
4) Mali denetim raporu
5) Uygunluk denetim raporu
6) Genel denetim raporu
c) İzleme ve değerlendirme raporu,
ç) İnceleme ve araştırma raporu,
d) Suç duyurusu raporu,
e) İnceleme raporu,
f) Soruşturma raporu,
g) Ön inceleme raporu,
ğ) Tevdi raporu.
(2) Raporların kapsamı şu hususlardan oluşur;
a) Rehberlik raporu; kurumsal ve bireysel faaliyetler ile ilgili olarak; rehberlik ilke ve

esasları ile raporlama standartları gözetilerek, katılımcı bir anlayışla, rehberlik yapılanlara yol
gösterici nitelikte düzenlenen rapordur.

b) Denetim raporu; Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığın denetimine tabi kurum ve kuru-
luşlarca ve personelince yürütülen iş ve işlemler ile faaliyetlerin denetlenmesi sonucunda, de-
netim ilke ve esasları ile raporlama standartları dikkate alınarak denetim çeşitlerine göre dü-
zenlenen rapordur.

c) İzleme ve değerlendirme raporu; eğitim, öğretim ve yönetimi; eğitim göstergeleri,
kalite standartları, performans kriterleri, yeterlikler ve kurumların öz değerlendirmelerine dayalı
olarak rehberlikte bulunulan ve denetlenen kurumun, raporunda yer alan tespit ve önerilerin
uygulanma düzeyinin izlenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen rapordur.

ç) İnceleme ve araştırma raporu; Bakanlığın görev alanına giren konu veya alanlarda
yapılan inceleme, araştırma ve değerlendirme sonucunda düzenlenen rapordur.

d) Suç duyurusu raporu; genel hükümlere göre soruşturulacak suçlara ilişkin konularda,
Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmek üzere düzenlenen rapordur.

e) İnceleme raporu; yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen rapordur.
f) Soruşturma raporu; disiplin suçları kapsamında yapılan soruşturmalar sonucunda dü-

zenlenen rapordur.
g) Ön inceleme raporu; 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılan-

ması Hakkında Kanun uyarınca yapılan ön inceleme sonucunda düzenlenen rapordur.
ğ) Tevdi raporu; yetkili mercii Bakanlık Makamı olmayan ve 4483 sayılı Memurlar ve

Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca haklarında ön inceleme
yapılması gereken memurlar ve diğer kamu görevlilerinin eylemlerine ilişkin konularda veya
diğer mevzuat gereğince inceleme ve soruşturma yapılması gereken hususlarda gereği yapılmak
üzere yetkili mercie veya ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmek üzere düzenlenen rapordur.

(3) Yıllık faaliyet raporu; Başkanlıkça hazırlanan, Başkanlık ve maarif müfettişleri baş-
kanlıklarının bir yıllık çalışma sonuçlarını içeren, ilgili birimlere ve Müsteşarlığa sunulmak
üzere düzenlenen rapordur.

Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi
MADDE 74 – (1) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuru-

luşun faaliyet ve işlemlerinde yolsuzluk riski olan alanlar tespit edilerek, yolsuzluk ve usul-
süzlükleri önleyici bir anlayışla denetim, inceleme ve soruşturma yapılır.

(2) Denetim görevi sırasında yolsuzluk ve usulsüzlük bulgusuna ulaşıldığında, tespitler
ve elde edilen deliller düzenlenecek bir raporla görevlendirildikleri makam aracılığıyla yetkili
mercie iletilir.

(3) Yolsuzluk ve usulsüzlüklerle mücadele, risk analizleri de dikkate alınarak rehberlik
ve denetim plan ve programının hazırlanmasında göz önünde bulundurulur.
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Raporların düzenlenmesi
MADDE 75 – (1) Rehberlik, denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme çalışmaları

sonucunda düzenlenecek raporlar; Başkanlıkça hazırlanan ve yürürlüğe konulan rehberlik ve
denetim esasları veya rehberi ile inceleme, soruşturma ve ön inceleme rehberinde yer alan usul
ve esaslar ile raporlama standartları gözetilerek, belirtilen sayıda ve şekilde düzenlenir.

(2) Raporlar kısa, açık, kolay anlaşılır, tekrara yer vermeyecek tarzda ve yazım kural-
larına uygun bir üslupla yazılır. Raporlarda ulaşılan görüş, kanaat ve sonuç ile teklifler tereddüt
oluşturmayacak nitelikte, belgelere ve mevzuata dayandırılarak açıklanır.

ONİKİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler

Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının uyacağı mesleki etik davranış ilkeleri
MADDE 76 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, 14/9/2010 tarihli ve 27699 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Etik Davranış İlkeleri
Hakkında Yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

(2) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, rehberlik ve denetim çalışmaları sırasında, mes-
leki yardım ve rehberlik hizmeti dışında icra işlerine fiilen karışamazlar.

Yazışma yöntemi
MADDE 77 – (1) Yazışmalar aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Başkanlıkta görevli müfettişler, görevleri ile ilgili konularda, Bakanlığın merkez ve

taşra teşkilatı ile resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla doğrudan veya Başkanlık aracılığı ile
yazışma yapabilirler. Ancak; Başbakanlık, yüksek yargı organları, diğer bakanlıkların merkez
ve yurt dışı kuruluşları ve Bakanlığın yurt dışı teşkilatıyla yazışmalarını Başkanlık aracılığıyla
yaparlar.

b) Maarif müfettişleri başkanlıklarında görevli müfettişler yazışmalarını, bulundukları
il içindeki resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla doğrudan veya il millî eğitim müdürlükleri ara-
cılığı ile bulundukları il dışındaki resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla ise il millî eğitim mü-
dürlükleri aracılığı ile yaparlar.

(2) Yazışmalar, Doküman Yönetim Sistemi üzerinden de yapılabilir.
Kimlik belgesi ve mühür
MADDE 78 – (1) Müfettişlere, mühür beratı ile birer mühür ve bir kimlik belgesi ve-

rilir. Kimlik belgesinde müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten özet bilgiler yer alır. Görev
esnasında sorulduğunda kimlik belgesi ilgililere gösterilir.

Yolluk ve diğer haklar
MADDE 79 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları yolluk ve diğer haklarını talep for-

mu düzenleyerek yetkili muhasebe birimlerinden alırlar.
(2) Hak edişlerin ilgili oldukları aya ait borç devri yapılmadan kapatılması esastır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 80 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 3/10/1993 tarihli

ve 21717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği
ile 24/6/2011 tarihli ve 27974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı
Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Kazanılmış haklar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce il eğitim

denetmen yardımcısı ve millî eğitim denetçi yardımcısı olarak atananların yeterlik sınav ko-
nuları ile maarif müfettişliğine atama işlemleri, bu Yönetmeliğin yayımından önce yürürlükte
olan mevzuat hükümlerine göre yürütülür ve sonuçlandırılır.

(2) Daha önce başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi veya ilköğretim müfettişi, eği-
tim müfettişi ve il eğitim denetmeni unvanını kazandıktan sonra bu görevlerinden istekleri
veya nakil suretiyle ayrılanlardan bu görevlere yeniden atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak
kaydıyla, Başkanın önerisi üzerine maarif müfettişliğine yeniden atanabilirler.
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(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce il eğitim denetmeni ve il eğitim
denetmen yardımcısı olarak görev yapanlardan bölge hizmetini tamamlamamış olanların eksik
kalan bölge hizmetleri, bu Yönetmeliğin yayımından önce yürürlükte olan mevzuat hükümle-
rine göre tamamlanır.

Hizmet süreleri ve hizmet puanı
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Millî eğitim başdenetçisi, millî eğitim denetçisi, il eğitim

denetmeni olarak geçirilen hizmet süreleri maarif müfettişi olarak, millî eğitim denetçi yar-
dımcısı ve il eğitim denetmen yardımcısı olarak geçirilen hizmet süreleri ise maarif müfettiş
yardımcısı olarak geçmiş sayılır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce millî eğitim başdenetçisi, millî eği-
tim denetçisi, il eğitim denetmeni ile millî eğitim denetçi yardımcısı ve il eğitim denetmen yar-
dımcısı unvanı almış olanların,  bu hizmet süreleri ile askerlik hizmetini temel eğitimden sonra
Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak geçirdikleri süreler dâhil devlet memuru
olarak çalıştıkları süreler, bu Yönetmelikte belirtilen sürelerin geçirildiği yer için öngörülen
bölge hizmetinden sayılır ve hizmet puanı hesabında dikkate alınır. Çalışılması gereken süreden
fazla olan süreler, öncelikle görev yapılmayan bir alt hizmet bölgesinde olmak üzere sırasıyla
alt hizmet bölgelerinde değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda alt hizmet bölgelerinden
artan süreler ise çalışılması gereken bir üst hizmet bölgesinde değerlendirilir. Daha önce varsa
bu kapsamda değerlendirilmiş olan süreler yeniden değerlendirilmez.

(3) Millî eğitim başdenetçisi, millî eğitim denetçisi ve millî eğitim denetçi yardımcısı
iken maarif müfettişliğine ve maarif müfettiş yardımcılığına atananların, millî eğitim başde-
netçisi, millî eğitim denetçisi ve millî eğitim denetçi yardımcısı olarak geçirdikleri süreler için
öngörülen hizmet puanının hesaplanmasında; Ek-3 Formda yer alan puanlar toplamının arit-
metik ortalaması sonucu elde edilen puan esas alınır.

Yer değiştirmeye esas hizmet süresi başlangıcı
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Millî eğitim başdenetçisi, millî eğitim denetçisi ve millî eği-

tim denetçi yardımcısı olarak görev yapmakta iken unvanları maarif müfettişi ve maarif mü-
fettiş yardımcısı olarak değiştirilenlerin, geçici 2 nci maddede belirtilen hakları saklı kalmak
kaydıyla, 37 ve 38 inci maddeler kapsamındaki yer değiştirmelerine esas hizmet süreleri, bu
unvanları almış oldukları tarih itibarıyla başlar.

Yer değiştirme
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte öngörülen yer değiştirme işlemleri, bir de-

faya mahsus olmak üzere bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içerisinde
yapılır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce millî eğitim başdenetçisi ve millî
eğitim denetçisi olarak görev yapmakta iken, maarif müfettişi unvanını alanlar bir defaya mah-
sus olmak üzere bulundukları ilde çalışmaları gereken görev sürelerine bakılmaksızın ilk yer
değiştirme döneminde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

Görevler
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Eğitim denetmenleri başkanı ve eğitim denetmenleri başkan

yardımcısı olarak görev yapanların bu görevleri, görev yaptıkları sürelere bakılmaksızın bu
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. Ancak bu kapsamda görevi sona erenler, yer-
lerine görevlendirme yapılıncaya kadar görevlerine devam ederler.

Yürürlük
MADDE 81 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 82 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakan yürütür.
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Gedik Üniversitesinden:
GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/1/2012 tarihli ve 28171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gedik
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına
aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.

“h) Yarıyıl Sonu Sınavları: Bitirme ve bütünleme sınavlarını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
‘‘(1) Yüksek lisans programlarına; lisans başarı düzeyi, Akademik Personel ve Lisansüstü

Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yabancı dil ve mülakat ya da yazılı sınav, sanatta yetenek
sınavı/portföy incelemesi sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Yüksek lisans öğre-
nimi yapmak isteyenlerin, lisans diplomasına sahip olması veya yurt dışından alınmış lisans
diplomalarının denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gerekir.  Adayların,
ALES’ten başvurduğu programın puan türünde; Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Ens-
titüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü tezli yüksek lisans programlarında en az 55 puan almaları
gerekir. Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü tezsiz yüksek
lisans programlarında ALES şartı aranmaz. Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri
Enstitülerinin tezli yüksek lisans programlarına giriş başarı notu; lisans başarı notunun % 20’si,
ALES notunun % 50’si ve yüksek lisans mülakatı, yazılı sınav veya yetenek sınavının sonu-
cunun % 30’unun toplamıdır. Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri Enstitülerinin
tezsiz yüksek lisans programlarına giriş başarı notu, lisans başarı notunun % 60’ı, giriş sınavı
başarı notunun % 40’ının toplamıdır. Üniversitede yapılan yüksek lisans mülakatı, yazılı sınav
veya yetenek sınavı/portföy incelemesi sonucunun her birinden 100 tam not üzerinden en az
60 olması gerekir. Yüksek lisans giriş başarı notu olarak 60 ve üzerinde not alan adaylar, al-
dıkları not sıralamasına göre, en yüksek nottan başlayarak, başvurdukları programlara konten-
jan doluncaya kadar yerleştirilir ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans öğren-
ciliğine kabul edilirler. Yüksek lisans giriş başarı notu eşit olanlarda, mülakat veya yazılı sınav,
yetenek sınavı/portföy incelemesi sonucu yüksek olana öncelik verilir. Yine eşitlik halinde,
ALES notu yüksek olana öncelik tanınır. Eşitlik bozulmazsa, son karar enstitü yönetim kuru-
lunca verilir. Tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil şartı aranır. Ancak, Fen Bilimleri
Enstitüsüne bağlı Mimarlık programları ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans program-
larında; bu şartı yerine getiremeyen öğrenci yüksek lisans programına devam edebilir, öğrenim
süresi içinde yabancı dil giriş sınavı başarı koşulunu sağlaması istenir. Tezsiz yüksek lisans
programlarında yabancı dil şartı aranmaz. Tezli yüksek lisans programlarında, Gedik Üniver-
sitesinde yapılan yabancı dil sınavından veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından
(YDS) ya da buna eşdeğer sınavlardan 100 tam not üzerinden en az 55 alanlar yabancı dilde
başarılı sayılırlar. Doktorada ise YDS veya buna eşdeğer sınavlardan 100 tam not üzerinden
Fen Bilimleri Enstitüsü için en az 60, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü için en az 55 alanlar
yabancı dil sınavından başarılı sayılırlar. Öğrencinin uluslararası geçerliliği olan yabancı dil
sınav sonuç belgesi getirmesi halinde, yukarıdaki notlarla olan eşdeğerliliği, Yabancı Diller
Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenir. Tezsiz yüksek lisans programlarında ise yabancı dil
şartı aranmaz. Yüksek lisans programlarına kayıt hakkı kazandığı halde, yabancı dil sınavında
başarısız olanlar, Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulunun bir yıl süreli yabancı dil ha-
zırlık programına öğrenci olarak kabul edilebilirler. Yabancı dil hazırlık programı kontenjanının
sınırlı olması halinde, kayıtlı bulundukları programlardaki sıraya göre, kontenjan doluncaya
kadar yerleştirilirler. Yabancı dil giriş sınavında başarısız olanlar, bu sınavı takip eden dönem-
lerde, Üniversitede yapılan yabancı dil sınavlarına girişte aranan yabancı dil koşulunu yerine
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getirmeleri halinde, yabancı dilden başarılı sayılırlar. Yabancı dili girişte baraj olarak uygulayan
programlarda yabancı dil barajını aşana kadar geçen süre, lisansüstü programı süresine dahil
değildir.

(2) Doktora programına başvurmak isteyen adayların, bir yüksek lisans derecesine, ha-
zırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi diploma-
sına, eczacılık ve fen fakültesi mezunlarının ise, yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakan-
lığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip
olmaları ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan
ALES’ten, başvurduğu programın puan türünde Fen Bilimlerinde en az 60, Sosyal Bilimler ve
Sağlık Bilimlerinde en az 55 puan almaları gerekir. Yurt dışından alınmış yüksek lisans diplo-
malarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır. Doktora öğrenciliğine
kabul sınavı, bilim sınavı ve/veya mülakattan oluşur. Adayın doktora giriş başarı notu; yüksek
lisans başarı notunun % 20’si, ALES sonucunun % 50’si ve doktora mülakat sonucunun
% 30’unun toplamıdır. Üniversitede yapılan doktora mülakat sonucunun 100 tam not üzerinden
en az 70 olması gerekir. Doktora giriş başarı notu olarak, 70 ve üzerinde not alan adaylar, al-
dıkları not sıralamasına göre, en yüksek nottan başlayarak başvurdukları programlara kontenjan
doluncaya kadar yerleştirilir ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile doktora öğrenciliğine
kabul edilirler. Doktora giriş başarı notu eşit olanlarda, mülakat veya yazılı sınav, yetenek sı-
navı/portföy incelemesi sonucu yüksek olana öncelik verilir. Yine eşitlik halinde, ALES notu
yüksek olana öncelik tanınır. Eşitlik bozulmazsa, son karar enstitü yönetim kurulunca verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(3) Öğrencilerin özel öğrenci statüsünde geçirecekleri sürede herhangi bir sınırlama
yoktur. Özel öğrenci statüsünde bir dönemden fazla ders almak isteyen adayların, her dönem
başında kayıt yaptırmaları gerekir. Özel öğrenci her dönem en fazla üç ders ya da dokuz kredi
alabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yatay geçiş için başvuracak adayların, başardığı derslerin en az % 70’inin, Üniver-
sitedeki yatay geçiş yapmak istediği programın derslerine eşdeğer olması ve genel ağırlıklı not
ortalamasının 4,00 üzerinden 3,00 olması gerekir. Anabilim dallarınca kurulan intibak komis-
yonları, öğrencilerin intibak işlemlerini yürütür ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararıyla, Üniversitede yürütülen lisansüstü programlara öğrenciler yatay geçiş
yoluyla kabul edilebilirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Enstitü anabilim veya anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ilk yarıyılın başında
bir ders danışmanı, ikinci yarıyılın sonunda da bir tez danışmanını ilgili enstitüye önerir. Da-
nışmanın atanmasından itibaren en geç üç ay içinde, ilgili enstitü yönetim kurulunca, belirlenen
esaslara göre tez önerisini ve çalışma planını enstitüye bildirmesi gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.
“(6) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-

rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu
durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli
yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Doktora programı, toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi
adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edil-
miş öğrenciler için de en az kırkiki kredilik ondört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez
çalışmasından oluşur. Tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız şeklinde değerlendi-
rilir.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(1) Doktora programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler
için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır.”

“(3) Bu maddede belirtilen süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile
azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi
hükümlerine göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu
ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma
ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik
statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde
başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması ve-
rilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Üniversitede doktora yeterlik sınavları Şubat/Mart ve Eylül/Ekim aylarında olmak
üzere, yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci ya-
rıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar ye-
terlik sınavına girmek zorundadır.  Öğrenci, kredili dersleri başarıyla tamamladıktan ve yabancı
dil koşulunu da yerine getirdikten sonra, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilek-
çeyi, yeterlik sınav dönemlerinden önce enstitü müdürlüğüne verir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 34 – (1) Üniversite ve diğer yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğ-

rencilerin not dönüşümleri, harfli sistemdeki 4,00 tam not üzerinden, aşağıdaki tablolara göre
yapılır.

a) Doktora için not dönüşümleri tablosu aşağıda yer almaktadır:
Not Aralıkları Not Ağırlık Katsayısı
95-100 AA 4,00
90-94 BA 3,50
85-89 BB 3,00
80-84 CB 2,50
75-79 CC 2,00
0 -74 FF 0,00
b) Yüksek lisans için not dönüşümleri tablosu aşağıda yer almaktadır:
Not Aralıkları Not Ağırlık Katsayısı
85-100 AA 4,00
80-84 BA 3,50
75-79 BB 3,00
70-74 CB 2,50
65-69 CC 2,00
0-64 FF 0,00 ”
MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/1/2012 28171

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 5/2/2013 28550
2- 10/9/2013 28761
3- 14/11/2013 28821
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Gedik Üniversitesinden:
GEDİK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim or-
ganlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının
görevlerine 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) Akademik birim temsilcileri: Merkezin akademik birim temsilcilerini,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez (GÜSBAUM): Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Gedik Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Gedik Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Gedik Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili akademik birimleri ile işbirliği

yaparak, yurt içinde ve yurt dışında spor bilimleri için her alanda bilimsel araştırma ve uygu-
lamalar yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:
a) Disiplinler arası araştırma ve uygulama alanı olan spor bilimleri konusunda, Üni-

versitenin ilgili akademik birimlerinin eğitim, araştırma, uygulama ve geliştirme faaliyetlerine
katılımını sağlamak.

b) Farklı kurum ve birimlerle sporcu fizyolojisi, sağlığı ve rehabilitasyonu ile ilgili
alanlarda yürütülen bilimsel ve teknik araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek.

c) Toplumun tüm kesimlerinde spor bilimlerine yönelik araştırmalar ve uygulamalar
yapmak, konuya ilişkin bilimsel veri tabanını oluşturmak ve ilgili kamu ve sivil toplum kuru-
luşlarıyla bilimsel işbirliği çerçevesinde danışmanlık faaliyetlerini sürdürmek.

ç) Spor bilimleri konusunda araştırmalar yapan bilim insanları ile uzmanları bir araya
getirerek, ulusal ve/veya uluslararası araştırma/geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini
sağlamak.
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d) Yurt içinde ve yurt dışında benzer amaçlar için çalışan merkez ve kurumlarla işbirliği
yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve bilimsel ziyaretler gerçekleştirmek.

e) Spor bilimlerine yönelik ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum,
konferans gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek ve gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar
vermek; aydınlatıcı, bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü ve/veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştı-
rılmasını sağlamak.

f) Birimler arasında işbirliği yaparak konuyla ilgili toplumun tüm kesimlerine yönelik
eğitim hizmetleri vermek.

g) Spor bilimlerine yönelik ihtiyaçların analizi ve sorunların azaltılması yönünde ça-
lışmalar yapmak, çocuk ve gençlerin spora yönlendirilmesinde gerekli ölçme ve değerlendir-
meleri yapmak, araştırmalar yoluyla yaşam kalitesini arttırmada katkı sağlamak.

ğ) Merkezin desteklediği ya da Merkez aracılığı ile yapılan bilimsel çalışmaların aka-
demik ortamlarda sunulması için gerekli maddi desteği sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Akademik Birim Temsilcileri ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Rektör, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından bir kişiyi Müdür olarak iki yıl için görevlendirir. Süresi biten Müdür yeniden görev-
lendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevi başında bulunmayan
Müdürün yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişi Müdürün önerisi ile Rektör tarafından
Müdür Yardımcısı olarak iki yıl süre için görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür
Yardımcısını değiştirebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda kendisine Müdür
Yardımcısı vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek üzere çalışmaların dü-

zenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkez faaliyetlerinin denetlenmesinden ve gerekli önlem-
lerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri; Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ile Danışma Kuruluna
başkanlık etmek, Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Yönetim Kurulunun görüşünü
alarak hazırlayacağı faaliyet raporunu her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Rektöre sun-
maktır.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve spor bilimlerine yönelik çalışmalarda

katkı sağlayacağı düşünülen Üniversite  öğretim elemanları arasından, çalışma alanları da göz
önünde bulundurularak, Müdürün önereceği iki katı aday arasından, Rektör tarafından iki yıl
süre ile görevlendirilen altı üye ile birlikte toplam yedi kişiden oluşur. Görev süresi biten üyeler
yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi ta-
mamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine
olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu; salt çoğunlukla toplanır ve  kararlarını toplantıya katılan
üyelerin oy çokluğu ile alır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin bilimsel araştırma, uygulama, eğitim,

danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile ilgili esasları kararlaştırır ve Merkezin yönetimi ile ilgili
aşağıdaki görevleri yapar:

a) Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak.
b) Merkezin her türlü faaliyetlerini planlamak ve izlemek.
c) Danışma Kurulu üyelerini seçmek.
ç) Yıllık faaliyet raporunu onaylamak.
d) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek ve ihtiyacın giderilmesi için talepte bu-

lunmak.
e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkez projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı

sağlamak ve Merkez faaliyetleri ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere oluşturulur.
(2) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları

arasından Yönetim Kurulunca seçilen ve Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilen en az
beş üye ile istekleri halinde Üniversite dışındaki resmi veya sivil toplum kuruluşlarından, Mer-
kezin çalışma alanlarına katkıda bulunacak en az beş üye olmak üzere en az on üyeden oluşur.
Danışma Kurulu üye sayısı, yirmibeş üyeden fazla olamaz.

(3) Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerlerine, kalan süreyi doldurmak
için aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(4) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Toplantılarda
çoğunluk koşulu aranmaz. Danışma Kurulu, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar
alır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin spor bilimlerine yönelik olarak

her türlü araştırma, eğitim, çalışma, faaliyet, plan ve projelerini hazırlamak, uygulamak ve ge-
liştirilmeleri yönünde önerilerde bulunmaktır.

Akademik birim temsilcileri ve görevleri
MADDE 14 – (1) Akademik birim temsilcileri; Üniversite bünyesinde yer alan her fa-

külte, enstitü, meslek yüksekokulu/yüksekokul ve konservatuar gibi doğrudan eğitimle ilgili
her birimin yönetim kurulu tarafından iki yıllığına seçilir.

(2) Akademik birim temsilcileri; 6 ncı maddede belirlenmiş olan faaliyetleri yürütür,
Merkez çalışmalarının birimlerinde uygulanmasına yardımcı olur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkez faaliyetleri ve araştırmaları kapsamında alınan her türlü alet,

ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.
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—— • ——
DÜZELTME

6/5/2014 tarihli ve 28992 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Mimarlık
ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2014 Yılı Yapı Yaklaşık Birim
Maliyetleri Hakkında Tebliğin “V. SINIF B GRUBU YAPILAR” bölümünün ikinci satırında
yer alan “Müze ve kütüphane kompleksleri” ibaresi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 16/5/2014
tarihli ve 57053414-934/3282 sayılı yazısına istinaden metinden çıkarılarak düzeltilmiştir.

Sayfa : 114                             RESMÎ GAZETE                                24 Mayıs 2014 – Sayı : 29009



2014 Mayıs Günsüzleri             Kılıç 

 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

24 Mayıs 2014 

CUMARTESİ 
Sayı : 29009 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

Esas No : 2014/7506 

Suç : Özel belgede sahtecilik 

Suç T. : 13/12/2002 

Sanık : Şerif Hassoy: Mustafa, Fatma oğlu, 1958 D.lu, 119/2 Sokak No: 10/3 

Göztepe/İzmir adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 

21/12/2006 gün ve 2006/113 E. 2006/635 K. Sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi 

üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK.nun 316. Maddesine eklenen son fıkrası 

hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden 

Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. Maddeleri gereğince ilanın 

yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Bozma, Düşme 

isteyen 19/02/2014 gün ve 11/2012/300386 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan 

olunur. 4336 

————— 
Esas No : 2013/11345 

Suç : Özel Belgede Sahtecilik 

Suç T. : 15/08/2007, 17/09/2007 

Sanık : Mutlu Kapar : Ali Mehmet, Hatice oğlu, 04/08/1977 D.lu, Sanayi Sitesi 4. 

Cadde No: 41 Milas/Muğla adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Yenişehir Asliye Ceza Mahkemesinden 

verilen 25/05/2011 gün ve 2009/109 E. 2011/170 K. Sayılı hükmün sanık tarafından temyiz 

edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK.nun 316, maddesine eklenen son 

fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 

gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. Maddeleri 

gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 

Düzeltilerek Onama isteyen 02/05/2013 gün ve 11/2011/374708 sayılı tebliğnamesinin tebliğ 

edilmiş sayılacağı ilan olunur. 4248 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

Esas No : 2013/14713 
Suç : Resmi Belgede Sahtecilik 
Suç T. : 15/09/2004 
Sanık : Oktay DURSUN: (Üzeyir, Muazzez oğlu 1973 doğumlu) Yukarı Dudullu 

Mah. Acısu Cad. Şenol Sok. Korkusuz Apt. No: 15 Kat: 2 Ümraniye/İstanbul adresinde oturur. 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında İstanbul Anadolu 12. Asliye Ceza 

Mahkemesinden verilen 21/12/2011 gün ve 2011/397 E. 2011/869 K. sayılı hükmün sanık 
tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK. nun 316. 
maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 
tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat 
Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Bozma isteyen 06/05/2013 gün ve 11/2012/76873 sayılı 
tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 4436/1 

————— 
Esas No : 2013/11954 
Suç : Resmi Belgede Sahtecilik 
Suç T. : 14/10/2008 

Sanık : Recep ÇETİNKAYA: (Ömer, Zinet oğlu 12/05/1971 doğumlu) Havaalanı 
Mahallesi Gönlüm Caddesi No: 66/1 Esenler/İstanbul adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Gaziosmanpaşa 4. Asliye Ceza 
Mahkemesinden verilen 04/07/2011 gün ve 2008/1810 E. 2011/573 K. sayılı hükmün sanık 
tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK. nun 316. 
maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 
tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat 
Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Onama isteyen 07/05/2013 gün ve 11/2011/326697 sayılı 
tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 4436/2 

————— 
Esas No : 2013/22933 
Suç : Ticareti Usulüne Aykırı Terk Etmek 
Suç T. : 14/01/2013 
Sanık : Sermin Mehtap KÖREMEZLİ : OSTİM Osb Mah. 1246 Sok. Cevat Dündar İş 

Mrk. No: 25/91 Yenimahalle/ ANKARA adresinde oturur. 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Ankara 8. İcra Ceza Mahkemesinden verilen 

07/03/2013 gün ve 2013/10 E. 2013/72 K. sayılı hükmün müşteki vekili tarafından temyiz 
edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son 
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 
gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 
gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 
Bozma isteyen 18/09/2013 gün ve İcra Bölümü/2013/165452 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş 
sayılacağı ilan olunur. 4436/3 

————— 
Esas No : 2013/22933 
Suç : Ticareti Usulüne Aykırı Terk Etmek 
Suç T. : 14/01/2013 
Sanık : Birgül KAYA: OSTİM Osb Mah. 1246 Sokak Cevat Dündar İş Merkezi 

No: 25/91 Yenimahalle/Ankara adresinde oturur. 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Ankara 8. İcra Ceza Mahkemesinden verilen 

07/03/2013 gün ve 2013/10 E. 2013/72 K. sayılı hükmün müşteki vekili tarafından temyiz 
edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son 
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 
gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 
gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 
Bozma isteyen 18/09/2013 gün ve İcra Bölümü/2013/165452 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş 
sayılacağı ilan olunur. 4436/4 
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3’üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

 Hasdal/İSTANBUL 

ESAS NO : 2013/639 

KARAR NO : 2013/669 

Firar suçundan sanık Mehmet Hanifi ve Ayşe Oğ. 1990 D.lu, Elazığ, Palu, Üçdeğirmenler 

Ky. Nfs. Kyt.lı Ali BAYRAMOĞLU hakkında 3. Kor. K.lığı Askeri Mahkemesinin 15.11.2013 

gün ve 2013/639-669 Esas ve Karar sayılı kararıyla; 

Sanık İkm. Er Ali BAYRAMOĞLU’nun 25.01.2011 - 08.07.2011 tarihleri arasında 

“Firar” suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan AsCK.'nın 66/1-a maddesi uyarınca ve alt 

sınırdan uzaklaşmayı gerektirir bir sebep görülmediğinden takdiren alt sınırdan BİR YIL HAPİS 

CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasından TCK.’nın 62’nci maddesi uyarınca 

takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak, sanığın NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın 08.07.2011 - 12.07.2011 tarihleri arasında yolda ve nezarette geçirdiği süreler ile 

10.09.2011 - 15.09.2011 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin TCK.’nın 63/1’inci 

maddesi uyarınca hükmolunan cezadan MAHSUBUNA; 

Verilen hapis cezasının 5237 sayılı kanunun 50/1-A ve 52’nci maddesi uyarınca sanığın 

ekonomik ve diğer halleri göz önünde bulundurularak beher günü takdiren 20 TL. hesap edilerek 

adli para cezasına ÇEVRİLMESİNE, NETİCETEN (6000) ALTI BİN TÜRK LİRASI ADLİ 

PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

5237 sayılı T.C.K.'nun 52/4 maddesi uyarınca sanığın cezasının “2 yıl içerisinde”, aylık 

olarak 24 eşit taksitte SANIKTAN ALINMASINA, 

Taksitlerden birisinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan miktarın tamamının tahsil 

edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin sanığa İHTARINA, 

Sanığın daha önce kasıtlı bir suç işlemiş olduğu ve mahkememizce de sanığın bir daha suç 

işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmadığından 5271 Sayılı CMK’nun 231/6. maddesi uyarınca 

sanık hakkında kurulan HÜKMÜN ERTELENMESİNE VEYA BU HÜKMÜN 

AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA, 

5271 Sayılı CMK’nın 231/11’inci maddesi çerçevesinde değerlendirilmek üzere kararın 

kesinleşmesini müteakip tasdikli birer suretlerinin Abana Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine, 

353 S.K.nun195, 196, 197, 202 ve 254 üncü maddeleri ile 5271 Sayılı C.M.K.' nun 

231/122 nci fıkrası maddeleri uyarınca sanığın ve müdafiinin hüküm tebliğinden itibaren 1 hafta 

içerisinde askeri veya sivil adli makamlara veya tutuklular yönünden ceza ve tutukevi 

müdürlüklerine ya da bizzat Askeri Yargıtay’a sözlü veya yazılı müracaatla temyiz yoluna 

başvurabileceğinin tespiti ile temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, sanık tüm 

aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı 

Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca İlanen Tebliğ olunur. 3907 

————— 

ESAS NO : 2013/569 

KARAR NO : 2013/306 

Firar suçundan sanık Türkan ve Nurşen Oğ. 1989 D.lu, Kocaeli, Kandıra, Duraçali Ky. 

Nfs. Kyt.lı Yücel ERSOY hakkında 3. Kor. K.lığı Askeri Mahkemesinin 07.06.2013 gün ve 

2013/569-306 Esas ve Karar sayılı kararıyla; 

“Sanık P.Er Yücel ERSOY’un 02.04.2011 - 11.02.2013 tarihleri arasında “Firar” suçunun 

sanığın bu tarihlerde askerliğe elverişli olmadığının tespit edilmesi karşısında unsurları itibariyle 

oluşmadığı anlaşıldığından CMK.nun 223/2-b maddesi uyarınca sanığın atılı suçtan 

BERAATINA; 

Kararı verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de 

tespit olunamadığından 7201 sayılı Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca İlanen Tebliğ olunur. 

 3863 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

114.500 KG HURDA TRAFO SATIŞI YAPILACAKTIR 

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinden: 

MUHAMMEN BEDEL: 114.500 kg x 2,10-TL = 240.450,00-TL (KDV Hariç) 

İhalenin Konusu : Atıl durumda olan yüksek gerilim trafoların satış 

işidir. 

İhaleyi Yapan Birim Adı : Anadolu Merkez-1 Bölge Müdürlüğü/Satınalma 

Müdürlüğü 

Adres : Anafartalar Cad. Alsancak Sok. No: 4 A Blok Kat: 2 

06104 Ulus/ANKARA 

Telefon /Faks No : (0312) 555 37 82 / (0312) 309 24 56 

İhale Dokümanının Görüleceği  

Yerler ve Temin Şekli : Anafartalar Cad. Alsancak Sok. No: 4 A Blok Kat: 2 

06104 Ulus/ANKARA Satınalma Müdürlüğü adresinde 

görülebilir ve 100,00-TL (KDV Dahil) bedel karşılığında 

temin edilebilir. 

  httd://wwwturktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/ 

TTHakkinda/Ihaleilani/adresinde de görülebilir. 

İhale Usulü : Kapalı -Yazılı Teklif Alma 

İhale Tarih ve Saati : 02.06.2014 Pazartesi günü saat: 14.30'da 

Tekliflerin Verileceği Yer : Anadolu Merkez-1 Bölge Müd./Satınalma Müdürlüğü 

İhalenin Yapılacağı Yer : Satınalma Müdürlüğü Toplantı Salonu (değişebilir) 

İhaleye Katılabilecek Olanlar : İhale dokümanındaki şartları taşıyan Gerçek ve Tüzel 

Kişiler 

Geçici Teminat Bedelinin  

Yatırılacağı Birim : Türk Telekom Vezneleri veya Ziraat Bankası Ulus 

Şubesi  

  (IBAN NO: TR330001000683377119336721) 

Geçici Teminat Miktarı : 10.000,00-TL tutarında geçici teminat alınacaktır. 

İhale Türk Telekom A.Ş. Tedarik Esaslarına göre yapılacaktır. Muhammen bedel 

altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Türk Telekom, İhale tarihini tamamen kendi takdirinde olmak üzere herhangi bir sebep 

göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte; İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 4403/1-1 

—— • —— 

PREFABRİK KONTEYNER SATIN ALINACAKTIR 

THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesinden: 

1 - THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesinin ihtiyacı olan Bodrum, İzmir, Adana ve 

Edremit bölgelerinde konuşlanmak üzere 4 adet 105 m² büyüklüğünde prefabrik konteyner alımı 

30 Mayıs 2014 Cuma günü saat: 11.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar İstanbul Cad. Elif Sok. No: 4 İskitler/ANKARA adresindeki Satınalma Birimine 

vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında İstanbul Cad. Elif Sok. No: 4 

İskitler/ANKARA adresindeki Satınalma Biriminden temin edebilirler. 

4 - THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi 

değildir. 

Bilgi Tel : (0 312) 303 48 18 4460/1-1 
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DEPOLAMA ÜNİTESİ, SUNUCU VE DMZ ANAHTAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Harran Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı  

1 Adet NetApp Marka Depolama Ünitesi, 1 Adet HP Marka Sunucu ve 1 Adet HP Marka Dmz 

Anahtar, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenen marka/modeline 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

firmaların, ihale doküman bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, markalar, 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, 2/6/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine ve istenen marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini 

müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 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. 

 4492/1-1 
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HARİCİ DEPOLAMA ÜNİTESİ (STORAGE) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan Harici Depolama 

Ünitesi hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

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

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek 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 şartnamesi, 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 03/06/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - 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. 
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SANALLAŞTIRMADA LİSANS ARTIRIMI VE BULUTA GEÇİŞ 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 

olan sanallaştırmada lisans artırımı ve buluta geçiş alımı ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan 

teknik şartnamesine ve Vmware 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 Satın Alma Daire 

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

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

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname ile, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 04/06/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine ve Vmware markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, 

uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 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. 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan muhtelif 

donanım kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve teknik şartnamede istenilen markalarına 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

firmaların, şartname bedelini (140.-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 şartnamesi, markaları, 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 06/06/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve 

istenilen markalarına 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 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. 
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2 ADET SUNUCU VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 2 adet 

sunucu ve 1 adet veri depolama ünitesinin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun 

olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

firmaların, 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 şartnameleri, 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, 05/06/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamelerine 

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 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. 
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KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR 

Erciş Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2014/2015 Kampanya Dönemi Kireçtaşı alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/55822 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Van Yolu Üzeri 9. Km. ERCİŞ/VAN 

b) Telefon ve Faks Numarası : 432 388 20 09 (5 Hat)/432 388 20 05-06 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2014/2015 Kampanya dönemi fabrikamızın ihtiyacı  

(± % 20 Toleranslı) 6.000 ton kireç taşı şartname ve 

sözleşme esasları dahilinde fabrikamız teslimi 

alınacaktır. 

b) Yapılacağı Yer : Erciş Şeker Fabrikası Stok Sahası 

c) İşin Süresi : İdari ve Teknik Şartname Termin Programına Göre 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Erciş Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 06.06.2014 Cuma Saat: 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: Şartnamede belirtilmiştir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir, ihalede yerli istekliler lehine fiyat 

avantajı uygulanmayacaktır. 

7 - İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 100,00 

TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 06.06.2014 saat 14:00’e kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - İhalemiz Açık İhale Usulü ile yapılacak olup, ihaledeki tekliflerin kabul 

edilemeyecek düzeyde yüksek olması halinde ihaleye pazarlık veya açık eksiltme usulü ile devam 

edilebilir 

14 - İhale konusu Mal alımı (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 sayılı 

Kamu İhale kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi olmayıp, (4734 / 3-g ) 

İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 4347/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessese Müdürlüğümüz “İstasyon Vagon Yükleme Tesisine, G Noktası, Dereköy ve 

diğer stok sahalarına kamyonlarla getirilecek olan 296.250 ton torba kömürün kamyonlardan ve 

stoktan tonaj karşılığı kapalı veya açık vagonlara yüklenmesi ve vagon olmadığı zamanda stok 

sahasına indirilerek istiflenmesi, stok sahasından kamyonlara yüklenmesi ve vagonların yükleme 

işlemlerini yapan raylı sistemler teknolojisi sertifikasına sahip işçilik hizmeti alım işi” ve 

“Sarıkaya Panosu Lavvar Stoğundan 150.000 ton kömürün yüklenmesi, Dereköy Lavvar Tesisi 

bunkerine veya stoğuna taşınması ve boşaltılması işi” açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen 

tarihlerde ihale edilecektir. 

1. İdarenin 

a) Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111   

45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)     Fax : 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2. İhale konusu hizmetin a) 

Niteliği - Türü - Miktarı 

İhale 

Kayıt No Dosya No 

İhale Tarih 

ve Saati Süre 

1- 

Torba kömür yükleme, istifleme ve 

vagonların yükleme işlemlerini 

yapan raylı sistemler sertifikasına 

sahip işçilik hizmet alım işi 

2014-56251 2014-936 
05.06.2014 

14:00 

395 

Takvim 

günü 

2- 

Sarıkaya Panosu Lavvar 

Stoğundan 150.000 ton kömürün 

yüklenmesi, Dereköy Lavvar 

Tesisi bunkerine veya stoğuna 

taşınması ve boşaltılması işi 

2014-56631 2014-964 
02.06.2014 

14.00 

100 

Takvim 

günü 

b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA. 

c) İşin süresi : İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d)-İhale usulü : Açık ihale 

3. İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/MANİSA 

4. İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111   45500 Soma / 

MANİSA, TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan) ANKARA ve 

TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk.  

No. 3 D. 4 Bornova / İZMİR adreslerinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 100,00 TL 

karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

5. Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6. İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7. Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

8. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir. 

9. Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 4395/1-1 
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ATIK YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR 

TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

Atık Yağların Kontrolü Yönetmenliği hükümlerine göre yağ satışı yapılacaktır. Satış 

ihalesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

Satış Kayıt Numarası : 2014/2 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Osman Kavuncu Bulvarı 7. Km. No: 269 - Melikgazi/ 

KAYSERİ 

b) Telefon ve faks numarası : 0352 331 12 76 - 0352 331 12 82 

c) Elektronik posta adresi : teias11.iletim@ttmail.com 

2 - İhale konusu satış işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : I. Kategori Atık Trafo (İzolasyon) Yağı. 

 

Sıra 

No Mamül Miktarı Bulunduğu Yer 

Atık 

Kodu 

1 
I. Kategori 

Atık Yağ 

Yaklaşık 

86.000 kg 

Grup Müdürlüğümüz Merkez Ambarı (70 

ton) ve Sorgun Trafo Merkezinde (16 ton) 
13.03.06 

 

b) Teslim edileceği yer : Grup Müdürlüğümüz Merkez Ambarı/KAYSERİ ve 

Sorgun Trafo Merkezi/YOZGAT 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (Üç) iş günü 

içinde sözleşme bedeli (KDV dahil) Grup Müdürlüğümüz 

hesabına yatırılmasına müteakip teslimata başlanacaktır. 

ç) İşin süresi : 15 (onbeş) takvim günüdür. 

3 - Satış İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü-İhale 

Toplantı Salonu-Osman Kavuncu Bulvarı 7. Km. No 269 - 

Melikgazi/KAYSERİ 

b) Tarihi ve saati : 04.06.2014 - Saat:14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
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göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya 

geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, Müdürlüğümüz Muhasebe servisine yatırıldığını 

gösteren makbuzlar, 

d) Teklif İsteme Şartnamesinin 10. maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından Teklif İsteme Şartnamesi 10. maddesinin (a), 

(b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

4.3. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İstekliler, Şekli ve içeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile Atık 

Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu alıma uygun 

olarak düzenlenmiş İzin/Lisansına sahip olmaları gerekmektedir. Teklif ekinde aslı veya Noter 

onaylı sureti veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti sunulması zorunludur. Satışa konu olan 

malzemelerle ilgili lisans belgelerinde atık kodlarını taşımayan ve/veya atık listesini sunmayan 

isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

a) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı 

b) Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı 

c) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı 

İsteklilerin (a, b, c) bendindeki belgelerden birini sunmaları yeterlidir. İş ortaklıklarında 

ortaklardan her biri ( a, b, c) bendindeki belgelerden birini sunmak zorundadır. 

Lisansların geçerlilik süreleri ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü 

olması zorunludur. 

5 - Satış, açık arttırma sonucunda, en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye 

bırakılacaktır. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7.2 - İhale dokümanı, TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü (Satınalma ve 

Ticaret Şefliği) Osman Kavuncu Bulvarı 7. Km. No: 269 - Melikgazi / KAYSERİ adresinde 

görülebilir ve 50,00.-TL. (Elli Türk Lirası) karşılığında satın alınabilir. İhale dokümanının posta 

yoluyla satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı 

dahil 65,00 TL. doküman bedelini Vakıflar Bankası Kayseri / Yeni Sanayi Şubesi TR77 0001 

5001 5800 7286 5336 02 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın 

almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının 

gönderileceği adresin belirtildiği talep başvurularını, idarenin yukarıda yer alan faks numarasına 

ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. Dokümanın ulaşmamasından veya geç 

ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

8 - Teklif, ihale tarihinde saat 14:00’e kadar TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Muhaberat Servisi- Osman Kavuncu Cd. 7. Km No: 269 Melikgazi/KAYSERİ 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Satış sonrası istekliyle, her 

bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan 
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toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif 

verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektubunun süresi 04/09/2014 tarihinden 

önce olmayacak şekilde verilmelidir. 

11 - Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 

12 - İhale konusu malzemelerin teslimatı, nakledilmesi, berterafı, geri dönüşümü, ara 

depolama tesisine teslim edilmesi işleriyle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan 

ve ihale tarihi itibariyle yürürlükte olan mevzuat uygulanacaktır. Bu şartnamede hüküm 

bulunmayan hallerde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası 

(Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü 

Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır. 

 4442/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK  

HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 985,46TL ile en çok 1.262.542,98 TL arasında değişen; 

29/05/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 98,55 TL., en 

çok 126.254,30 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Plastik Hurdası, Tuğla, Elektronik eşya, 

Dikiş Makinası, Sondaj Boruları vb. cinsi 37 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana 

Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 30/05/2014 

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) (324) 

(651 28 66) 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. bedel karşılığı 

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü alınabilir. 

İlan olunur. 4445/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 2.525,11 TL ile en çok 43.660 TL arasında değişen; 

29/05/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 255 TL en çok 

4.400 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence 

tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, kamyonet, minibüs, kamyon  vb 29 

adet araç; açık artırma suretiyle, Büyükalp Cad. 2 Nolu Kapı Girişi (Elazığ Yolu üzeri Total 

Akaryakıt İstasyonu Karşısı) Yenişehir/DİYARBAKIR adresindeki Karayolları 9. Bölge 
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Müdürlüğü Toplantı ve Seminer salonunda 30/05/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. 

Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr ve 

www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (412) (257 43 79 ) 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 TL. bedel karşılığı 

Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İpekyololu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 4446/1-1 

—— • —— 

KİREÇ TAŞI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Kireç Taşı Temini, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2014/56451 

1 - İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası 

b) Adresi : Muş-Bitlis karayolu üzeri 8. Km. Merkez/MUŞ 

c) Tel. ve Faks Numarası : 436 215 12 80 / 436 215 13 30 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Sözleşme ve Şartname esasları dahilinde (± %20 toleranslı) 

8.000 ton kireç taşı temin edilmesi. 

b) Teslim Yeri : Muş Şeker Fabrikası Stok Sahası 

c) İşin Süresi : İlk teslimat Temmuz 2014 tarihinde olmak üzere, 

Fabrikanın vereceği termin programına göre teslim 

edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Muş Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarih ve Saati : 06.06.2014 Cuma günü saat 14:00 

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanı MUŞ Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinde görülebilir ve 

ihale dokümanı (K.D.V. Dahil) 100,00 ¨ (Y. Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 06.06.2014 Cuma günü saat 14.00’e kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

Bitlis Yolu Üzeri 8. Km. Merkez/MUŞ adresindeki Fabrikamız Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi,  ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan)  takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 4450/1-1 
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MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR 

TŞFAŞ-Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız, Meydan Tahmil Tahliye Hizmet Alımı ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği Esasları Dahilinde Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/57250 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii-KIRŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 386 221 61 30-37 / 0386 221 61 38 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2014/2015 Pancar Kampanyası 

süresince (yaklaşık ± % 20 toleranslı 120 gün) 3 adet 

20 ton kapasiteli damperli kamyon (sürücüsüyle 

birlikte) ve 1 adet lastik tekerlekli kova taşıma 

kapasitesi 2,5 m3 olan yükleyici kepçe (operatörüyle 

birlikte) ile günlük kok, kireçtaşı v.s. gibi 

malzemelerin yer silosundan kullanım yerine 24 saat 

içerisinde istenilen zamanlarda getirilmesi, bunların 

işlendikten sonra oluşan artıkların ve pancar ile 

birlikte Fabrikaya gelmiş diğer malzemelerin 

(pancar toprağı, kuyruk v.s.) pres filtre toprağının, 

idarece fabrika sahasında gösterilen yerlere usulüne 

uygun olarak taşınması işidir. 

b) Yapılacağı yer : Kırşehir Şeker Fabrikası Akçaağıl Köyü Şeker 

Fabrikası Mevkii-KIRŞEHİR 

c) İşin süresi : ± % 20 toleranslı 120 gün  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kırşehir Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 04.06.2014 Çarşamba Günü - Saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek 

Odası belgesi 

4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge 

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
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tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler: 

4.2.1 - İş deneyim belgesi: 

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale 

konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az 

olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi, 

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.3.1 - Bu ihalede benzer iş olarak, İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle 

nitelik veya büyüklük bakımından benzerlik gösteren, her türlü Tahmil Tahliye ve nakliye 

işlerinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işlerdir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1- İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL.118,00 (Yüzonsekiz Türk 

Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

Kırşehir Şeker Fabrikası Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle, 

Her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel zerinde birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde 

işin tamamına teklif verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

14 - Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden 

kanunlara tabi değildir. 4451/1-1 
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ELEKTRİKLİ BİSİKLET, ŞARZ İSTASYONU VE YÖNETİM SİSTEMİ  

YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

Elektrikli Bisiklet, Şarz İstasyonu ve Yönetim Sistemi Yazılımı Alımı işi 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine 

dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci 

Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/58371 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976138 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr.  

2 - İhale konusu malın  

a) İşin niteliği, türü ve miktarı : Elektrikli Bisiklet, Şarz İstasyonu ve Yönetim 

Sistemi Yazılımı Alımı 

1 - Elektrikli Bisiklet 50 adet 

2 - Şarz İstasyonu    2 adet 

3 - Yönetim Sistemi Yazılımı    1 adet 

b) Teslim yeri : H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi  

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim 

günü içinde 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma Bürosu Toplantı odası. 

b) Tarihi ve saati : 06.06.2014 Cuma saat 14.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1 Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.1.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dökümanların / katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.1.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,  

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhiye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 06.06.2014 Cuma saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği 

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 4472/1-1 
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BİLGİSAYAR SİSTEMİ VE EK DONANIMLARI SATIN ALINACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

Bilgisayar Sistemi ve Ek Donanımları alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 

maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile 

ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2014/58382 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976542 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr.  

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Bilgisayar Sistemi ve Ek Donanımları 

  1. Masa Üstü Bilgisayar Tip(1) 21 adet 

  2. Masa Üstü Bilgisayar Tip(2) 50 adet 

  3. Tarayıcı 15 adet 

  4. Lazer Yazıcı Tip(1) 15 adet 

  5. Lazer Yazıcı Tip(2)   6 adet 

  6. Fotokopi Makinası   2 adet 

  7. Faks Cihazı   1 adet 

  8. Kablosuz USB Adaptör   2 adet 

  9. Diz Üstü Bilgisayar   5 adet 

10. Toner Takımı   3 adet 

11. Toner    3 adet 

12. Projeksiyon Cihazı   2 adet 

b) Teslim yeri : H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi  

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 30 takvim 

günü içinde 
3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma Bürosu Toplantı odası. 

b) Tarihi ve saati : 06.06.2014 Cuma günü saat 15.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.1.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dökümanların / katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.1.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,  

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1 İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 06.06.2014 Cuma günü saat 15.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği 

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 4473/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden: 

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ DOÇENT KADROSU İLANI 

Üniversitemiz İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Doçent kadrosuna 2547 

Sayılı Kanunun 25. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin  

14. Maddesi uyarınca Doçent alınacaktır. 

Doçent kadrosu tam gün statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, bilimsel 

çalışma ve yayınlarını, diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) 

onaylı 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek, gazete ilanının yayın tarihinden itibaren 15 gün 

içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları ve yurtdışından alınmış diplomaların 

Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İlan olunur. 

 

Birimi Bölümü 

Akademik 

Ünvanı Adet Açıklama 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

İşletme Doçent 1 

● Lisans: İktisat Bölümü mezunu olmak 

● Yüksek lisans: İşletme Bölümü 

mezunu olmak 

● Halkla İlişkiler alanında doktora 

yapmış olmak 

● Doçentlik alanı: Halkla İlişkiler ABD. 

(Pazarlama İletişimi, Reklam 

Yönetimi, İletişim Kuramları bilim 

dalı), 

● "Postmodern Pazarlama, Pazarlama 

Halkla İlişkileri, Sağlık Pazarlaması, 

Reklam Yönetimi, Halkla İlişkiler" 

konularında yayınları olmak 

● En az 10 yıllık akademik iş deneyimi 

olmak 

● Yurt dışı üniversitelerde akademik iş 

deneyimi olmak 

 

BAŞVURU ADRESİ: 

Gediz Üniversitesi, Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. No: 115 Seyrekköy-

Menemen/İZMİR 

Tel: 0232 355 00 00 www.gediz.edu.tr. 4452/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

İstanbul 11. İş Mahkemesinin 2011/707 Esas ve 2013/473 Karar sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 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 ilân olunur. 4414/1-1 

————— 

Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/299 Esas sayılı dosyası ile bu dosya içinde 

bulunan Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/264 Esas, 2013/564 Karar sayılı dosyası ve 

Ankara 32. İcra Müdürlüğünün 2013/7107 sayılı takip dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 

4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye 

Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince 

işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 4415/1-1 

————— 

Bozüyük 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin (İş Mahkemesi sıfatıyla) 2010/251 Esas ve 

2012/43 Karar sayılı dosyasının kaybolması nedeniyle olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı 

Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 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 ilân 

olunur. 4416/1-1 

————— 

Fethiye 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 1956/248 Esas, 1959/131 Karar sayılı dosyasının 

zayi olması nedeniyle olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya 

Heyelân 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 ilân olunur. 

 4417/1-1 

————— 

Çerkezköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/806 Esas 2011/146 Karar, 2009/623 

Esas 2009/823 Karar, 2010/511 Esas 2012/300 Karar, 2011/296 Esas 2011/965 Karar, 2011/671 

Esas 2012/358 Karar, 2011/759 Esas 2011/977 Karar ve 2011/767 Esas 2013/320 Karar sayılı 

dosyalarının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 

Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 

Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun 

hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 4418/1-1 
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Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize bağlı Fakültelerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim 

üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi 

alınacaktır. 

DOÇENT KADROLARI İÇİN: 

MÜRACATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca Doçent alınacaktır. 

Adaylar, 2547 Sayılı Kanun'un 25. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmalı. 

Adayların 657 Sayılı yasanın 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. 

Doçent kadrosu devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile 

üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ek koşullarını sağlayan 

adayların başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, Doçentlik Başarı 

Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 nüsha halinde eklenerek 

Personel Daire Başkanlığına Şahsen veya Posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta 

yoluyla yapılan başvurulardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır 
 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Bölüm Anabilim Dalı Ünvan Derece Adet Başvuru Şartı 

Fizik 

Bölümü 
Genel Fizik Doçent 1 1 

Doçentliğini Fizik Alanında Almış 

ve Solvatokromizm Üzerine 

Çalışmalar Yapmış olmak. 

 4454/1-1 

—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Bir Tohum Vakfı. 

VAKFEDENLER: Erkan ALEMDAR, Güneşin Oya AYDEMİR, Yeşin AYDEMİR, 

Şebnem ÇELEBİ, Çağdaş ÇELEBİ, Ahmet Turgut YAZMAN, Bahar Vidinlioğlu YAZMAN, 

Günnur Şerife BAŞAR, Tugay BAŞAR, Mustafa Alper ÜLGEN.  

VAKFIN İKAMETGAHI: Çanakkale 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ayvacık Asliye Hukuk Mahkemesinin 26/02/2014 tarih ve E.2012/134, K.2014/73 sayılı 

kararı  

VAKFIN AMACI: Tek, tek bireylerin ve bir araya gelerek oluşturdukları toplulukların bir 

bütün olarak fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimini ve doğa ile uyum içinde yaşamını 

destekleyecek eğitim, araştırma, üretim ve paylaşım sistemlerini yaratmak, ekolojik çözüm 

modelleri üretmek ve desteklemektir. Ekolojik çözüm yaşamın her alanını içine alarak, tarım gıda 

ve beslenme, enerji, turizm, üretim, tıp ve sağaltım, eğitim, iletişim, kültür ve sanat, barınma ve 

kişisel gelişim başlıklarına geleneksel, bütüncül ve doğa dostu yaklaşımların tümüdür.  

VAKFIN MAL VARLIĞI: Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi, Adatepe Köyü, Köy Civarı 

(kozdere) Mevkii, İ17D18B1 Pafta, 654 Ada, 14 Parsel sayılı tek katlı kargir bina ve tarla,  

Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Adatepe Köyü, Köy Civarı (Kozdere) Mevkii, İ1718B1 

Pafta, 628 Ada, 8 parsel sayılı Tarla,  

Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükçetmi Köyü, Köyiçi Mevkii, İ17d17b2b Pafta, 319 

Ada, 18 Parsel sayılı Avlulu Ahşap Ev. 

YÖNETİM KURULU: Yeşin Aydemir (Yönetici) 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın 

tasfiyesinden arta kalan malvarlığı Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneğine devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 4453/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2010/566109 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı/DSİ Genel Müdürlüğü/            

DSİ 22. Bölge Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı DSİ 22. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Trabzon 

Adresi 
Rize Devlet Karayolları 10.Km 

Yalıncak/Trabzon 
Tel-Faks 0 462 334 11 05-0 462 334 11 10 

Posta Kodu 61222 E-Mail proje22@dsi.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

-Serkan İnşaat Taahhüt Nakliyat ve 

Ticaret Limited Şirketi 

-Ferabi Hacıhasanoğlu 

Fevzi Altuntepe 

Adresi 

-Maraş Cad. Çarşı Mah. No: 5 

Trabzon 

- Fatih Mah. Hacıhasanoğlu Mev. 

Arsin/Trabzon 

Yıldızlı Beldesi Orta Mah. 

Sahilyolu Cad. No: 85/5 

Akçaabat/Trabzon 

T.C. Kimlik No. 14777894366 59641392852 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

-Hızırbey Vergi Dairesi  7630077961 

-4540294197 
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 
10552/Trabzon 

12665/13040 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4464/1-1 
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Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında 

yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48. Maddesi belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. 

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

Birimi Unvanı ABD DRC. Adet Aranan Nitelikler 

Tıp Fak. 

Prof. (Daimi) Nöroloji 1 1 - 

Prof. (Daimi) 
Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon 
1 1 

Skolyoz Prevelansı ve el 

rehabilitasyonu konularında 

çalışmaları olmak. 

Doç. (Daimi) İç Hastalıkları 1 1 - 

Doç. (Daimi) 

Kadın 

Hastalıkları ve 

Doğum 

1 1 

- 

Fen-Edebiyat 

Fak. 
Doç. (Daimi) 

Türkiye 

Cumhuriyeti 

Tarihi 

1 1 

Siyasi Partilerin en az birinin 

program ve siyasi gelişme 

eğilimleri ve Alman Seyyah 

A.D. Mordtmann konusunda 

çalışmaları olmak. 

Başvuru Adresi: Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Erdoğan Akdağ Kampüsü 

Rektörlük İdari Birimler Binası Kat: 3 Yozgat/Merkez Tel: 0354 242 10 85 4465/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR 

VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 29.04.2014-99 TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 29.04.2014-3615 ADANA 

Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Bayramgazi Köyü, Sülümcük Pınarı mevkii 68 ve 69 

parsellerde tespit edilen arkeolojik alanın tescil edilmesine ilişkin, Kahramanmaraş Valiliği İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 11.04.2014 gün ve 1343 sayılı yazısı, eki Kahramanmaraş Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 03.04.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem 

dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Bayramgazi Köyü, Sülümcük Pınarı mevkii 68 ve 69 

parsellerde tespit edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tesciline, Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış olan ve kararımız eki 

haritada gösterilen sit alanı sınırlarının ve kararımız eki Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve 

Kullanma Şartlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 15.04.2014-76 TOPLANTI YERİ: ANKARA 

KARAR TARİHİ VE NO : 15.04.2014-858 

 

Çorum İli, Alaca İlçesi, Değirmenönü Köyü, Gerdekkaya Mevkiinde tespiti yapılan 

Gerdekkaya Antik Yerleşimi ve Kaya Mezarları’nın Koruma Bölge Kurulunda 

değerlendirilmesine ilişkin Çorum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 29.11.2013 tarih 

ve 81580930.165-3310 sayılı yazısı, Çorum Müze Müdürlüğü uzmanlarının hazırlamış olduğu 

21.11.2013 tarihli rapor okundu, ekleri ve dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Çorum İli, Alaca İlçesi, Değirmenönü Köyü, Gerdekkaya Mevkiinde tespiti yapılan 

Gerdekkaya Antik Yerleşimi ve Kaya Mezarları’nın, 2863 sayılı Kanun kapsamında I. derece 

arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, sit sınırlarını gösterir 1/5000 ölçekli paftanın, koordinat 

değerlerinin bulunduğu 1/2000 ölçekli planın ve tescil fişinin onaylanmasına, söz konusu sit 

sınırlarının ilgili kadastro müdürlüğünce kadastral paftalar üzerine aktarılarak ada/parsel 

numaralarının belirlenmesine ve hazırlanacak kadastral harita ve parsel listelerinin taşınmazların 

tapu kaydına şerh konulmasının sağlanması için Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, kültür 

varlığının korunmasına ilişkin önlemlerin ilgili kurumlarca alınmasına, sit sınırları içerisinde 

Arkeolojik Sitler Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili 

hükümlerinin geçiş dönemi yapılanma koşulları olarak geçerli olduğuna, ilgili Müze Müdürlüğü 

tarafından kurtarma kazısı yapılmasına ve sonucundan Kurulumuza bilgi verilmesine, bundan 

sonra alanda yapılacak her türlü uygulama öncesi Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar 

verildi. 
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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

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI
1061 Manisa’nın Soma İlçesinde Başta 13 Mayıs 2014 Tarihinde Olmak Üzere Meydana Gelen Maden

Kazalarının Araştırılarak Bu Sektörde Alınması Gereken İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirlerinin
Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME
2014/6336 1989 Uluslararası Kurtarma Sözleşmesine Çekince ile Katılmamız Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/6321 Tokat İlinde Kurulacak Tepekışla Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı

Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2014/6322 Hatay İli, Sebenoba-Gözene-Yayladağı Mevkiinde Kurulacak Rüzgâr Enerjisine Dayalı Üretim

Tesisinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar

2014/6326 Konya İlinde Tesis Edilecek Bağlar Rüzgâr Elektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı
Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6327 Artvin İlinde Tesis Edilecek Taşköprü Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla
Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6346 Tekirdağ İli, Muratlı İlçesinde Tesis Edilecek Enerji Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Bazı
Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6347 Samsun İlinde Tesis Edilecek Beşpınar Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla
Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6348 Enerji İletim Hattı Güzergahlarına İsabet Eden Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6349 Erzurum İlinde Kurulacak Çayhan II Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla
Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6350 154 kV (Kemalpaşa TM-Üniversite TM) Brş.N-Batı Anadolu Çimento Enerji İletim Hattı Projesi
Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6351 Tekirdağ İçmesuyu Projesinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI
— Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mansur HARMANDAR’ın Yeniden Atanması

Hakkında Karar (No: 2014/6)
— Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN’ın Atanması Hakkında

Karar (No: 2014/7)
— Dışişleri ile Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği 
— Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2013/2228 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2013/2284 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 15/4/2014 Tarihli ve 2013/6325 Başvuru Numaralı Kararı

DÜZELTME Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2014 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
Hakkında Tebliğ ile İlgili

NOT 23/5/2014 Tarihli 29008 Mükerrer Sayılı Resmî Gazete’de Milletlerarası Andlaşmalar ile Bakanlar
Kurulu Kararları Yayımlanmıştır

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


