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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
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Karar Sayısı : 2018/11809

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM
                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                        N. AĞBAL                                      F. IŞIK                                    R. AKDAĞ
         Başbakan Yardımcısı                        Başbakan Yardımcısı V.                 Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                   A. ARSLAN                          F. B. SAYAN KAYA                      M. ÖZHASEKİ
         Başbakan Yardımcısı                             Adalet Bakanı V.             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı     Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                                L. ELVAN
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

                    F. ÖZLÜ                                      F. B. SAYAN KAYA                             O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA
           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.        Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                      O. A. BAK                                   L. ELVAN                                  İ. YILMAZ
     Gümrük ve Ticaret Bakanı                         İçişleri Bakanı V.                         Kalkınma Bakanı               Kültür ve Turizm Bakanı V.

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                              B. TÜFENKCİ
                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                               Millî Savunma Bakanı V.

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN
                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2018/11813

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                        N. AĞBAL                                      F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                        Başbakan Yardımcısı V.                 Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                   A. ARSLAN                          F. B. SAYAN KAYA                      M. ÖZHASEKİ

         Başbakan Yardımcısı                             Adalet Bakanı V.             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı     Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                                L. ELVAN

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

                    F. ÖZLÜ                                      F. B. SAYAN KAYA                             O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

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

              B. TÜFENKCİ                                      O. A. BAK                                   L. ELVAN                                  İ. YILMAZ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                         İçişleri Bakanı V.                         Kalkınma Bakanı               Kültür ve Turizm Bakanı V.

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                              B. TÜFENKCİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                               Millî Savunma Bakanı V.

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2018/11837

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM
                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ
         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                    F. IŞIK                                           B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK
       Başbakan Yardımcısı V.                           Adalet Bakanı V.             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

             M. ÖZHASEKİ                                  A. E. FAKIBABA                           M. ÖZHASEKİ                              V. EROĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.    Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

                  N. AĞBAL                                    F. B. SAYAN KAYA                             O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA
           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.        Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

                  L. ELVAN                                          O. A. BAK                                   L. ELVAN                                  İ. YILMAZ
   Gümrük ve Ticaret Bakanı V.                      İçişleri Bakanı V.                         Kalkınma Bakanı               Kültür ve Turizm Bakanı V.

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ
                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN
                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

21 Haziran 2018 – Sayı : 30455                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



Karar Sayısı : 2018/11845

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                        N. AĞBAL                                      F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                        Başbakan Yardımcısı V.                 Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                   A. ARSLAN                          F. B. SAYAN KAYA                      M. ÖZHASEKİ

         Başbakan Yardımcısı                             Adalet Bakanı V.             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı     Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                                L. ELVAN

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

                    F. ÖZLÜ                                      F. B. SAYAN KAYA                             O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

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

              B. TÜFENKCİ                                      O. A. BAK                                   L. ELVAN                                  İ. YILMAZ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                         İçişleri Bakanı V.                         Kalkınma Bakanı               Kültür ve Turizm Bakanı V.

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                              B. TÜFENKCİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                               Millî Savunma Bakanı V.

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2018/11864

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                                S. SOYLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2018/11935

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                                S. SOYLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2018/11953

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                                S. SOYLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ

GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ku-

rumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklerin görevlendirilmelerine ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlı-

ğının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin do-
kuzuncu fıkrası kapsamındakiler hariç olmak üzere, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ku-
rumlarında ikinci görev kapsamında görevlendirilecek müdür ve müdür yardımcılarını kapsar.

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

nununun 88 inci maddesi ile 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ve 37 nci madde-
lerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Derece: Eğitim kurumlarının anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise şeklindeki yaşa göre

düzeylerini,
ç) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi, 
d) Eğitim kurumu: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın

eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim ve öğretim et-
kinlikleri için program hazırlama, eğitim araç-gereci üretme, inceleme, değerlendirme, öğrenci
ve öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri
yürütme, rehberlik ve sosyal hizmetler verme yoluyla yardımcı ve destek olan kurumları,

e) Görevlendirme: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında müdür ve müdür
yardımcısı görevlerini yürütmek üzere, 657 sayılı Kanunun 88 inci ve 652 sayılı Kanun Hük-
münde Kararnamenin 37 nci maddelerine göre verilen ikinci görevi,

f) İlk defa görevlendirme: Müdür ve müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirilecekler
ile daha önce yöneticilik görevinde bulunup hâlen öğretmen olarak görev yapanlardan yöneti-
ciliğe görevlendirilecekleri,

g) Müdür: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim
kurumlarında müdürlük görevini ikinci görev kapsamında yürütenleri,

ğ) Müdür yardımcısı: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve
yaygın eğitim kurumlarında müdür yardımcılığı görevini ikinci görev kapsamında yürütenleri,

h) Öğretmen: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın
eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) ve (B) bent-
leri kapsamında eğitim ve öğretim hizmeti yürütenleri,

ı) Tür: Aynı derecedeki eğitim kurumlarından farklı eğitim programı uygulayan eğitim
kurumlarını,
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i) Yeniden görevlendirme: Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık
görev süresini dolduran yöneticilerin aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim
kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran yöneticilerin ise farklı eğitim
kurumlarına görevlendirilmelerini,

j) Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen on iki aylık süreyi,
k) Yönetici: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim

kurumlarında müdür ve müdür yardımcısı görevlerini 657 sayılı Kanunun 88 inci ve 652 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddelerine göre ikinci görev kapsamında yürüten-
leri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yönetici Olarak Görevlendirileceklerde Aranacak Şartlar

Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar
MADDE 5 – (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) Yükseköğretim mezunu olmak.
b) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.
c) Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğ-

retmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki
eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak.

ç) Yazılı sınav başvurusunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî so-
ruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.

d) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görev-
lendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamla-
mış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar
MADDE 6 – (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini

taşımaları gerekir:
a) Müdür olarak görev yapmış olmak.
b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen

olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.
c) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.
Müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar
MADDE 7 – (1) Müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan

en az birini taşımaları gerekir:
a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili

öğretmen olarak görev yapmış olmak.
b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.
c) Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonlar

Yazılı sınav komisyonunun oluşumu ve çalışma usulü
MADDE 8 – (1) Yazılı sınav komisyonu; Bakan onayıyla Bakanlık Ölçme, Değerlen-

dirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu müsteşar yardımcısının başkan-
lığında, biri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden olmak üzere üç daire başkanı ve bir hukuk
müşavirinden oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.

(2) Yazılı sınav komisyonu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı top-
lantıya Komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. Komisyon kararları oy çokluğu
ile alınır.
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(3) Yazılı sınav komisyonunun sekretarya hizmetleri Bakanlık Ölçme, Değerlendirme
ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Yazılı sınav komisyonunun görevleri
MADDE 9 – (1) Yazılı sınav komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Yazılı sınav tarihini belirlemek.
b) Yazılı sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak.
c) Yazılı sınavların yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak.
ç) Yazılı sınav sonuçlarının duyurulmasını sağlamak.
d) Yazılı sınava ilişkin itirazların sonuçlandırılmasını sağlamak.
e) Yazılı sınava ilişkin diğer iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
Sözlü sınav komisyonunun oluşumu ve çalışma usulü
MADDE 10 – (1) Sözlü sınav komisyonu; il millî eğitim müdürünün ya da görevlen-

direceği bir il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü veya il millî eğitim mü-
dürlüğü insan kaynaklarından sorumlu şube müdürünün başkanlığında, il millî eğitim müdü-
rünce il/ilçe millî eğitim şube müdürleri arasından belirlenecek iki üyeden oluşur. Aynı usulle
birer yedek üye belirlenir.

(2) Gerek görülmesi hâlinde aynı usulle birden fazla sözlü sınav komisyonu kurulabilir.
(3) Sözlü sınav komisyonu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı top-

lantıya Komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. Komisyon kararları oy çokluğu
ile alınır.

(4) Sözlü sınav komisyonu başkan ve üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci
dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının katıldığı sözlü sı-
navlarda görev alamaz.

(5) Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, il millî eğitim müdürlüklerinin in-
san kaynakları hizmetlerinden sorumlu şube müdürlüğünce yürütülür.

Sözlü sınav komisyonunun görevleri
MADDE 11 – (1) Sözlü sınav komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, sözlü sınavları Ek-2’de yer alan

Sözlü Sınav Formuna göre yapmak ve değerlendirmek.
b) Sözlü sınav sonuçlarının duyurulmasını sağlamak.
c) Sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak.
ç) Sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
Değerlendirme komisyonunun oluşumu ve çalışma usulü
MADDE 12 – (1) Değerlendirme komisyonu; il millî eğitim müdürünün ya da görev-

lendireceği bir il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü veya il millî eğitim
müdürlüğü insan kaynaklarından sorumlu şube müdürünün başkanlığında, il millî eğitim mü-
dürünce il/ilçe millî eğitim şube müdürleri arasından belirlenecek iki üyeden oluşur. Aynı usulle
birer yedek üye belirlenir.

(2) Gerek görülmesi hâlinde aynı usulle birden fazla değerlendirme komisyonu kuru-
labilir.

(3) Değerlendirme komisyonu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı top-
lantıya Komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. Komisyon kararlarını oy çok-
luğu ile alır.

(4) Değerlendirme komisyonunun başkan ve üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşlerinin,
ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının değerlen-
dirmelerinde görev alamaz.

(5) Değerlendirme komisyonunun sekretarya işlemleri, il millî eğitim müdürlüklerinin
insan kaynakları hizmetlerinden sorumlu şube müdürlüğünce yürütülür.
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Değerlendirme komisyonunun görevleri
MADDE 13 – (1) Değerlendirme komisyonu; bulundukları eğitim kurumunda aynı un-

vanda dört yıllık görev süresini dolduran yöneticilerden aynı ya da farklı eğitim kurumlarına,
bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran yöneticiler-
den ise farklı eğitim kurumlarına aynı unvanlarla yeniden görevlendirilmek isteyenlerin de-
ğerlendirmesini, Ek-1’de yer alan Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapmakla görev-
lidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İzlenecek Yöntem ve Yazılı Sınav

Yönetici görevlendirmede izlenecek yöntem
MADDE 14 – (1) Yöneticiliğe ilk defa görevlendirme yazılı sınav ve sözlü sınav so-

nucuna göre; yöneticiliğe yeniden görevlendirme ise Ek-1’de yer alan Form üzerinden yapıla-
cak değerlendirme sonucu belirlenen puanlar dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre yapılır.

Yazılı sınav
MADDE 15 – (1) Yazılı sınav duyurusunun son günü itibarıyla 5 inci, 6 ncı ve 7 nci

maddelerde belirtilen şartları taşıyanlar arasından müdür ve müdür yardımcısı olarak ilk defa
görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri
Genel Müdürlüğünce test usulü ile yazılı sınav yapılır. Bu sınavda 100 puan üzerinden 60 ve
üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

(2) Yazılı sınav sonuçları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçer-
lidir. Yazılı sınav puanını yükseltmek isteyenler yeniden yazılı sınava girebilir.

(3) Sözlü sınava alınacakların belirlenmesinde, yazılı sınavların geçerlilik süresiyle sı-
nırlı olmak üzere en yüksek yazılı sınav puanı dikkate alınır.

Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları
MADDE 16 – (1) Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:
a) Okul yönetimi ve halkla ilişkiler: %10.
b) Türkçe ve dil bilgisi: %10.
c) Genel kültür: %10.
ç) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10.
d) Resmî yazışma kuralları ve protokol kuralları: %5.
e) Değerler eğitimi: %5.
f) Eğitim ve öğretimde etik: %5.
g) Yaşam becerileri ve sosyal etkinlik: %5.
ğ) Mevzuat (T.C. Anayasası, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 2/12/1999 tarihli
ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,
25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu,
9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarname): %40.

Yazılı sınav duyurusu ve başvuru
MADDE 17 – (1) Yazılı sınavlara ilişkin duyuru, sınav tarihinden en az otuz gün önce

Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.
(2) Duyuruda; başvuru tarihi, süresi, sınavların yapılacağı tarih, sorulacak soru sayısı

ve puan değeri ile yazılı sınav komisyonunca belirlenecek diğer hususlara yer verilir.
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(3) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlardan müdür veya müdür yardımcısı ola-
rak görevlendirilmek isteyenler ile hâlen yönetici olarak görev yapanlardan üst yöneticilik görevine
görevlendirilmek isteyenler, yazılı sınava katılmak üzere başvuruda bulunabilir. Yazılı sınav
başvuruları elektronik ortamda alınır.

(4) Başvurular, yöneticilik unvanlarından yalnızca biri için yapılabilir.
Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması
MADDE 18 – (1) Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz

gün içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.
Yazılı sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 19 – (1) Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en

geç beş iş günü içinde sınavı yapan birime itiraz edilebilir. Bu itirazlar sınavı yapan birim ta-
rafından en geç on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır ve sonuç itiraz sahiplerine bildi-
rilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sözlü Sınav

Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları
MADDE 20 – (1) Sözlü sınavda adaylar;
a) Yazılı sınav konuları (mevzuat ve genel kültür): %20,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü: %20,
c) Temsil kabiliyeti, liyakati, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu: %20,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı: %20,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı: %20,
yönlerinden, konuların ağırlık derecelerine göre sözlü sınav komisyonu tarafından de-

ğerlendirilir.
Sözlü sınav
MADDE 21 – (1) Yazılı sınavı sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek

puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan yönetici sayısının üç katı aday
sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrı-
lır.

(2) Müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan
adaylar, 20 nci maddede belirtilen sözlü sınav konuları ve ağırlıkları dikkate alınarak Ek-2’de
yer alan form üzerinden sözlü sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

Sözlü sınav sonuçlarının duyurulması ve itiraz
MADDE 22 – (1) Sözlü sınav sonuçları, sınavların tamamlandığı tarihten itibaren en

geç on iş günü içinde il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulur.
(2) Sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü

içinde ilgili il millî eğitim müdürlüğüne itiraz edilebilir. Bu itirazlar en geç beş iş günü içinde
sözlü sınav komisyonunca incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonuçları, il millî eğitim müdür-
lüklerince itiraz sahiplerine duyurulur.

ALTINCI BÖLÜM
Görevlendirme

Yönetici olarak ilk defa görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru
MADDE 23 – (1) Müdür ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumları ile dört

ve sekiz yıllık görev süresini dolduran müdür ve müdür yardımcılarından boşalacak eğitim ku-
rumları, il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulur.
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(2) Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür veya müdür yardımcısı olarak ilk defa
görevlendirilmek isteyenlerin başvuruları elektronik ortamda alınır.

(3) Müdür veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda
bulunanlara en fazla 20 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilir.

Müdürlüğe ilk defa görevlendirme
MADDE 24 – (1) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür olarak ilk

defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; yazılı
sınav puanının %60’ı ile sözlü sınav puanının %40’ı dikkate alınarak belirlenir. Görevlendir-
meye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir sonraki yazılı sınav baş-
vuru tarihinin ilk gününe kadar geçerlidir.

(2) Müdür olarak ilk defa görevlendirilmek isteyen adaylardan;
a) Okul Öncesi alan öğretmenlerinden anaokullarına müdür olarak görevlendirilme is-

teğinde bulunanlara,
b) Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenlerinden ilkokullara müdür olarak görevlendirilme

isteğinde bulunanlara,
c) Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji alan öğretmenlerinden fen liselerine müdür

olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
ç) Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil alan öğ-

retmenlerinden sosyal bilimler liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
d) Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmenlerinden güzel sanatlar liselerine

müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
e) Beden Eğitimi alan öğretmenlerinden spor liselerine müdür olarak görevlendirilme

isteğinde bulunanlara,
f) İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenlerinden imam hatip liselerine mü-

dür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
g) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alan öğretmenlerinden imam hatip ortaokullarına müdür

olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
ğ) Özel Eğitim alan öğretmenlerinden özel eğitim kurumlarına müdür olarak görevlen-

dirilme isteğinde bulunanlara,
h) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına

müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, bu maddenin birinci fıkrasına göre

belirlenen görevlendirmeye esas puana beş puan daha ilave edilir.
(3) Kurucu müdür olarak görev yapmış olanlardan kurucu müdür olarak görev yaptığı

eğitim kurumuna müdür normu verildikten sonra yapılacak ilk müdür görevlendirmesinde mü-
dür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak
üzere, bu maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen görevlendirmeye esas puana ayrıca dört
puan daha ilave edilir.

(4) Müdür olarak ilk defa görevlendirilmeye hak kazanan adaylar, bu maddenin birinci,
ikinci ve üçüncü fıkralarına göre belirlenen puanlar üzerinden puan üstünlüğüne göre tercihleri
de dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür olarak
görevlendirilir.

(5) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla yazılı sınav puanı, Ek-2’de yer alan
forma göre sözlü sınav puanı, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla
olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ile
belirlenir.

(6) Görevlendirme işlemleri, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on beş
iş günü içinde tamamlanır.
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(7) Müdür ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumları ile yeni açılan eğitim kurumlarının
müdürlüğüne, görevlendirmeye esas puanların geçerli olduğu süreyle sınırlı olmak üzere, mü-
dür olarak görevlendirilemeyenler arasından aynı usulle görevlendirme yapılabilir.

Müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirme
MADDE 25 – (1) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür yardımcısı

olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları;
yazılı sınav puanının %60’ı ile sözlü sınav puanının %40’ı dikkate alınarak belirlenir. Görev-
lendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir sonraki yazılı sınav
başvuru tarihinin ilk gününe kadar geçerlidir.

(2) Müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adaylar,
bu maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen görevlendirmeye esas puan üstünlüğüne göre ter-
cihleri de dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür
yardımcısı olarak görevlendirilir.

(3) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla yazılı sınav puanı, Ek-2’de yer alan
forma göre sözlü sınav puanı, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla
olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ile
belirlenir.

(4) Görevlendirme işlemleri, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on beş
iş günü içinde tamamlanır.

(5) Müdür yardımcısı ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumları ile yeni açılan eğitim
kurumlarının müdür yardımcılıklarına; görevlendirmeye esas puanların geçerli olduğu süreyle
sınırlı olmak üzere, yönetici olarak görevlendirilemeyenler arasından aynı usulle görevlendirme
yapılabilir.

Yönetici olarak yeniden görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru
MADDE 26 – (1) Müdür veya müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilecekler

bakımından, ilk defa yönetici görevlendirmesi yapılmadan önce olmak üzere, boş bulunan eği-
tim kurumları ile dört ve sekiz yıllık görev süresini dolduran müdür ve müdür yardımcılarından
boşalacak eğitim kurumları, il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulur.

(2) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran
yöneticilerden aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda aynı un-
vanda sekiz yıllık görev süresini dolduran yöneticilerden ise farklı eğitim kurumlarına aynı
unvanla yeniden görevlendirilme isteğinde bulunanların başvuruları elektronik ortamda alınır.

(3) Müdür veya müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilmek üzere başvuruda
bulunanlara en fazla 10 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilir.

Müdürlüğe yeniden görevlendirme
MADDE 27 – (1) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev sü-

resini dolduran müdürlerin aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumun-
da aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürlerin ise farklı eğitim kurumlarına
müdür olarak yeniden görevlendirilmelerinde, Ek-1’de yer alan Form üzerinden yapılacak de-
ğerlendirmeye göre belirlenen puanlar dikkate alınır.

(2) Müdür olarak yeniden görevlendirilecek adaylardan;
a) Okul Öncesi alan öğretmenlerinden anaokullarına müdür olarak görevlendirilme is-

teğinde bulunanlara,
b) Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenlerinden ilkokullara müdür olarak görevlendirilme

isteğinde bulunanlara,
c) Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji alan öğretmenlerinden fen liselerine müdür

olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
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ç) Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil alan öğ-
retmenlerinden sosyal bilimler liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

d) Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmenlerinden güzel sanatlar liselerine
müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

e) Beden Eğitimi alan öğretmenlerinden spor liselerine müdür olarak görevlendirilme
isteğinde bulunanlara,

f) İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenlerinden imam hatip liselerine mü-
dür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

g) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alan öğretmenlerinden imam hatip ortaokullarına müdür
olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

ğ) Özel Eğitim alan öğretmenlerinden özel eğitim kurumlarına müdür olarak görevlen-
dirilme isteğinde bulunanlara,

h) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına
müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, Ek-1’de yer alan Form üzerinden
yapılan değerlendirme sonucu belirlenen puana beş puan daha ilave edilir.

(3) Müdürlükte dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan hâlen müdür olarak görev
yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz
konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre
belirlenen puanlara dört puan daha ilave edilir.

(4) Müdür olarak yeniden görevlendirilmek isteyen adaylar, bu maddenin birinci, ikinci
ve üçüncü fıkralarına göre belirlenen puanlar üzerinden puan üstünlüğüne göre tercihleri de
dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile yeniden müdür ola-
rak görevlendirilir.

(5) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla yönetim alanında doktora yapan, di-
ğer alanlarda doktora yapan, yönetim alanında yüksek lisans yapan, diğer alanlarda yüksek li-
sans yapan, yöneticilikteki hizmet süresi fazla olan, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan
adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ile belir-
lenir.

Müdür yardımcılığına yeniden görevlendirme
MADDE 28 – (1) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev sü-

resini dolduran müdür yardımcılarının aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim
kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdür yardımcılarının ise farklı
eğitim kurumlarına müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilmelerinde, Ek-1’de yer alan
Form üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre belirlenen puanlar dikkate alınır.

(2) Müdür yardımcılığında dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan hâlen müdür
yardımcısı olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür yardımcısı olarak görev-
lendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, Ek-1’de
yer alan Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucu belirlenen puana dört puan daha ilave
edilir.

(3) Müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilmek isteyen adaylar, bu maddenin
birinci ve durumlarına göre ikinci veya üçüncü fıkralarına göre belirlenen puanlar üzerinden
puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine
valinin onayı ile yeniden müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(4) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla yönetim alanında doktora yapan, di-
ğer alanlarda doktora yapan, yönetim alanında yüksek lisans yapan, diğer alanlarda yüksek li-
sans yapan, yöneticilikteki hizmet süresi fazla olan, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan
adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ile belir-
lenir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler

Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar
MADDE 29 – (1) Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilir.
(2) Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev

yapılamaz.
(3) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla, sekiz yıldan az görev

yapanlardan aynı eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin görevleri, sekiz yılın
dolduğu tarih itibarıyla bu Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde sonlandırılır.

(4) Anaokullarının müdür yardımcılarından en az biri Okul Öncesi alan öğretmenleri
arasından; ilkokulların müdür yardımcılarından en az biri Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri
arasından; fen liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Matematik, Fizik, Kimya veya Bi-
yoloji alan öğretmenleri arasından; sosyal bilimler liselerinin müdür yardımcılarından en az
biri Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil alan öğretmen-
leri arasından; güzel sanatlar liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Görsel Sanatlar/Re-
sim veya Müzik alan öğretmenleri arasından; spor liselerinin müdür yardımcılarından en az
biri Beden Eğitimi alan öğretmenleri arasından; imam hatip liselerinin müdür yardımcılarından
en az biri İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenleri arasından; imam hatip orta-
okullarının müdür yardımcılarından en az biri Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alan öğretmenleri
arasından; özel eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri Özel Eğitim alan öğ-
retmenleri arasından; meslekî ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri
atölye ve laboratuvar öğretmenleri arasından görevlendirilir. Bu fıkrada belirtilen niteliklerde
yeterli sayıda aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme ya-
pılabilir.

(5) Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürleri ile bu kurumlar ve
yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın aday-
lar arasından görevlendirilir.

(6) Karma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim ku-
rumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir.

(7) Bu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen niteliklerde yeterli sayıda aday
bulunmaması hâlinde, erkek öğretmenler arasından da görevlendirme yapılabilir.

(8) Yönetici ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumları ile yeni açılan eğitim kurumla-
rının yönetici ihtiyacı, öncelikle 33 üncü maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamında
bulunan yöneticilerin görevlendirilmesi yoluyla karşılanır.

(9) Yönetici görevlendirme takvimi Bakanlıkça belirlenerek Bakanlık internet sitesinde
duyurulur.

Yöneticilik görev süresi hesaplanması
MADDE 30 – (1) Yöneticilikte geçen dört yıllık sürenin hesabında; en son yapılan gö-

revlendirme tarihinden itibaren aynı unvanla geçirilen hizmet sürelerinin toplamı esas alınır.
Yöneticilik görevinin sona ereceği tarih; ders yılının içinde olması halinde dört yıllık sürenin
dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü, ders yılının dışında olması halinde
dört yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının son günüdür.

(2) Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda geçen sekiz yıllık sürenin hesabında; aynı eği-
tim kurumunda aynı unvanla geçirilen hizmet sürelerinin toplamı esas alınır. Bu durumda olan-
ların yöneticilik görevinin sona ereceği tarih; ders yılının içinde olması halinde sekiz yıllık sü-
renin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü, ders yılının dışında olması halinde
sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının son günüdür.
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(3) Yönetici olarak görev yapmakta iken diğer eğitim kurumlarında veya diğer kurum-
larda vekâleten veya geçici olarak görevlendirilenlerin bu görev süreleri ile yıllık izin, hastalık
izni, aylıksız izin ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan yöneticilik görevleri, kadrolarının
bulunduğu eğitim kurumlarındaki dört ve sekiz yıllık sürenin hesabında değerlendirilir.

Kurucu müdürlüğe görevlendirme
MADDE 31 – (1) Yeni açılmakta olan eğitim kurumlarını eğitim ve öğretime hazır hale

getirmek üzere, eğitim kurumunun eğitim ve öğretime açılıp kuruma müdür norm kadrosu ve-
rildiği tarihe kadar geçen süre içerisinde yönetim hizmetlerini yürütmek üzere, müdür görev-
lendirmesine ilişkin şartları taşıyanlar arasından il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali
tarafından kurucu müdür görevlendirilir.

Müdür yetkili öğretmenliğe görevlendirme
MADDE 32 – (1) Müdür norm kadrosu bulunmayan eğitim kurumlarında görev yap-

mak üzere, o eğitim kurumunda görevli öğretmenler arasından, öğretmenlik görevi yanında
yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere, il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafın-
dan müdür yetkili öğretmen görevlendirilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yöneticilik Görevinin Sonlandırılması ve Devamı

Yöneticilik görevinin sona ereceği ve devam edeceği durumlar
MADDE 33 – (1) Yöneticilik görevi;
a) Görevlendirildikleri tarihe göre dört yıllık hizmet süresinin dolduğu tarihin içinde

bulunduğu ders yılının, dört yıllık sürenin dolduğu tarihin ders yılının dışında olması halinde
ise dört yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının bittiği,

b) Aynı eğitim kurumunda aynı unvanla sekiz yıllık hizmet süresinin dolduğu tarihin
içinde bulunduğu ders yılının, sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihin ders yılının dışında olması
halinde ise sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının bittiği,

c) Eğitim müşaviri ve eğitim ataşesi olarak atananlar ile Bakanlıklararası Ortak Kültür
Komisyonu kararıyla yurt dışında görevlendirilenler ve uluslararası kuruluşlarda görevlendi-
rilenlerin bu atama veya görevlendirmenin yapıldığı,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve bir yıl veya daha fazla süreyle geçici
veya sürekli olarak görevlendirilenlerin bu görevlendirmenin yapıldığı, bunlardan Bakanlığın
merkez ve taşra teşkilatı ile eğitim kurumları dışındaki kurumlarda bir yıldan az süreyle gö-
revlendirilenlerin ise toplamda bir yılın dolduğu,

d) Bir yıl veya daha fazla süreyle aylıksız izin alanların aylıksız izinlerinin başladığı,
e) 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre bir yıl veya daha fazla süreyle aylıksız

izne ayrılanların aylıksız izinlerinin başladığı,
tarihten itibaren sona erer.
(2) Yöneticilikleri bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre sona erenler,

kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri
hâlinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe
içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm
kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında açık norm
kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.

(3) Yöneticilikleri bu maddenin birinci fıkrasının (c), (ç), (d) ve (e) bentlerine göre sona
erenler, söz konusu görev veya aylıksız iznin bitimini müteakip, kadrolarının bulunduğu eğitim
kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; aksi
durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eği-
tim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içe-
risinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında açık norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğ-
retmen olarak atanır.
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(4) Birleştirilen eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapanlar bakımından, eğitim
kurumunun yeni statüsüne göre o eğitim kurumunda yönetici olarak görev yapma şartlarını ta-
şımayanlar ile şartları taşıyanlardan hizmet puanı, hizmet puanının eşit olması durumunda ise
sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olanlardan belir-
lenecek fazla durumunda olanlar, il içinde ilan edilecek durumlarına uygun ihtiyaç bulunan
eğitim kurumlarına aynı yöneticilik görevi ile sınırlı olmak ve kalan görev sürelerini tamam-
lamak üzere yönetici olarak görevlendirilme isteğinde bulunabilir. Aynı eğitim kurumuna aynı
yöneticilik görevi için birden fazla görevlendirilme isteği olması durumunda sırasıyla, yöneti-
cilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır.
Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenir. Bu konumda olanlardan yö-
netici olarak görevlendirme isteğinde bulunmayanlar ile isteklerine rağmen yönetici olarak gö-
revlendirilemeyenler, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro
olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının
bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına
uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında
açık norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.

(5) Kapatılan eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapanlar, il içinde durumlarına
uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına aynı yöneticilik görevi ile sınırlı olmak ve kalan
görev sürelerini tamamlamak üzere istekleri de dikkate alınarak öncelikle görevlendirilirler.
Aynı eğitim kurumuna aynı yöneticilik görevi için birden fazla görevlendirilme isteği olması
durumunda sırasıyla, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan
adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ile belir-
lenir. Bu konumda olanlardan yönetici olarak görevlendirme isteğinde bulunmayanlar ile is-
teklerine rağmen yönetici olarak görevlendirilemeyenler, öncelikli olarak kadrolarının bulun-
duğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun
norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında açık
norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.

(6) Dönüştürülen eğitim kurumlarının dönüştürülmeden önceki yöneticileri, kalan görev
sürelerini dönüştürülen eğitim kurumunda tamamlar.

Yöneticilik görevinden ayrılma
MADDE 34 – (1) Yöneticilik görevlerinden istekleri üzerine ayrılanlar, bulundukları

eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kuru-
muna; aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına
uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması ha-
linde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında açık norm kadro bulunan eğitim
kurumuna öğretmen olarak atanır.

(2) Yöneticilik görevlerinden, aile birliği, can güvenliği, sağlık durumu mazeretlerine
bağlı yer değiştirenler, üst yöneticilik görevine görevlendirilenler ve 33 üncü maddenin dör-
düncü ve beşinci fıkraları ile 36 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre öğretmenliğe atananlar
hariç olmak üzere, dört yıllık görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle istekleri üzerine
ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aradan
bir yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz.

Yöneticilik görevinden alınma
MADDE 35 – (1) Eğitim kurumu yöneticilerinden haklarında yapılan adlî ve idarî so-

ruşturma sonucu hazırlanan raporların yetkili amir ve kurullarca değerlendirilmesi sonucuna
göre yöneticilik görevinden alınma teklifi getirilen eğitim kurumu yöneticileri, durumlarına
uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanır. Bu şekilde görevinden alı-
nanlar, aradan dört yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda buluna-
maz.
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Yönetici norm kadrosunda değişiklik
MADDE 36 – (1) Norm kadro fazlası müdür yardımcıları, hizmet puanı daha az olan-

dan başlamak üzere belirlenir. Hizmet puanının eşit olması durumunda ise sırasıyla yönetici-
likteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan norm kadro fazlası olarak be-
lirlenir.

(2) İlgili mevzuatında belirtilen yöneticilik norm kadrosuna esas kriterler çerçevesinde
müdür veya müdür yardımcısı norm kadrolarının bazıları veya tamamı kaldırılan eğitim ku-
rumlarında norm kadro fazlası olanlar, il içinde ilan edilecek durumlarına uygun ihtiyaç bulunan
eğitim kurumlarına aynı yöneticilik görevi ile sınırlı olmak ve kalan görev sürelerini tamam-
lamak üzere yönetici olarak görevlendirilme isteğinde bulunabilir. Aynı eğitim kurumuna aynı
yöneticilik görevi için birden fazla görevlendirilme isteği olması durumunda sırasıyla, yöneti-
cilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır.
Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenir. Bu kapsamda başka eğitim
kurumlarına görevlendirilmek istemeyenler veya tercihlerine görevlendirilemeyenler, kalan
yöneticilik görev sürelerini bulundukları eğitim kurumunda tamamlar. Bu konumda olanlardan
kalan görev sürelerini bulundukları eğitim kurumunda tamamlamak istemeyenler ile diğer eği-
tim kurumlarında yönetici olarak görevlendirme isteğinde bulunmayanlar, kadrolarının bulun-
duğu eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim
kurumuna; aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına
uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması ha-
linde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında açık norm kadro bulunan eğitim
kurumuna öğretmen olarak atanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 37 – (1) 22/4/2017 tarihli ve 30046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî

Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği yürürlük-
ten kaldırılmıştır.

Yürütülmekte olan uygulamalar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Millî Eğitim Ba-

kanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri çerçeve-
sinde başlatılan iş ve işlemler, aynı Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.

Mevcut müdür başyardımcıları
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte müdür başyar-

dımcısı olarak görev yapanların yöneticilikleri, dört yıllık yöneticilik görevlerinin bitiminde
sona erer. Yöneticilik görevi sona erenler, yeniden görevlendirme kapsamında müdür yardım-
cılığında görevlendirilme isteğinde bulunabilir. Bu talepler 28 inci madde kapsamında değer-
lendirilir. Bu konumda olanlardan müdür yardımcısı olarak görevlendirme isteğinde bulunma-
yanlar ile isteklerine rağmen müdür yardımcısı olarak görevlendirilemeyenler, kadrolarının bu-
lunduğu eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim
kurumuna; aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına
uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması ha-
linde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında açık norm kadro bulunan eğitim
kurumuna öğretmen olarak atanır.

Yürürlük
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ
ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/3/2002 tarihli ve 24696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 13 üncü
maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci cümleden
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Genel Kurula katılacak asıl delege sayısı toplam 1000 (bin)’dir.”

“Şube Genel Kurulları tarafından seçilecek delege sayısı, Şube etkinlik alanında bulunan üye
sayısının toplam üye sayısına oranlanması yöntemiyle toplamda bini geçmeyecek şekilde Oda
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümle-
sinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“TMMOB kurullarında görev yapan eski üyeler ve Oda eski başkanları Oda Danışma Kurulu-
nun doğal üyeleridir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Şube’ye kayıtlı üyelerden Oda Genel Kurulu delege asıl ve yedek adaylarını belir-
lemek, duyurmak ve seçmek.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 79 – Yıllık üye ödentisi, her takvim yılı içinde, peşin olarak veya Oda Yönetim

Kurulunca saptanarak duyurulan belirli aylarda olmak üzere, en çok dört (4) eşit taksitte ödenir.
Doğuştan veya sonradan, herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal yetilerini
kalıcı olarak çeşitli derecelerde kaybeden ve resmi sağlık kurumlarından alınan sağlık kurulu
raporu ile %40 ve üzeri engelli olduğunu belgeleyenlerden, işsiz olduğunu belgeleyenlerden,
emekli veya maluliyet aylığı alıp çalışmayanlardan, askerlik görevini yapanlardan askerlik sü-
resince, yurt dışına çıkanlardan yurt dışında kaldıkları sürece ve çalışmayıp lisansüstü öğrenim
yapanlardan öğrenimleri süresince üye ödentisi alınmaz. Geçmiş yıllara ait üye ödenti borçları,
borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır. Üye ödentisi ile para cezalarını
ödemeyenlere yazılı bildirim yapılır. Yazılı bildirim tarihinden başlayarak otuz (30) gün içinde
ödemeyenlere, İcra ve İflas Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.
—— • ——

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ
ODASI ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/1/2002 tarihli ve 24638 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Asansör Mühendis Yetkilendirme
Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan “Yetki
Belgesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Sınav Komisyonu
Madde 8 – Belgelendirme Kurulunca önerilen ve OYK’nın atayacağı Sınav Komisyo-

nu; mühendis belgesine sahip en az 3 kişiden oluşur. Sınav sorularının belirlenmesi, sınavın
hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi gibi konular Oda Merkezi tarafından ya-
yımlanan genelgeler aracılığıyla sağlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
yer alan “2” ibaresi “Bir” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

—— • ——
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ
ODASI MEKANİK TESİSAT HİZMETLERİ UZMANLIK VE BELGELENDİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/11/2001 tarihli ve 24591 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Mekanik Tesisat Hizmetleri
Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin
(2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Mekanik tesisat uzman mühendis belgesi için ısı yalıtımı, sıhhi tesisat, ısıtma tesisatı
konularında en az bir yıl süre ile tasarım-uygulama deneyimi kazanmış olmak veya Mekanik
Tesisat Proje Değerlendirme Kuruluna şartları genelgelerle tanımlanmış proje/projelerin sunu-
munu gerçekleştirmek”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinde
yer alan “Uzman Mühendis Belgesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Sınav Komisyonları
Madde 8 – Mekanik Tesisat Hizmetleri Uzmanlık ve Belgelendirme Kurulunca önerilen

ve OYK’nın atayacağı Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Sınav Komisyonu, uzman mühendis
belgesine sahip, Dar Kapsamlı Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Sınav Komisyonu ise ilgili
konuda uzman mühendis yetki belgesine sahip en az 3 kişiden oluşur. Sınav sorularının belir-
lenmesi, sınavın hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi gibi konular Oda Mer-
kezi tarafından yayımlanan genelgeler aracılığıyla sağlanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/1/2002 24638

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/11/2001 24591

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 19/7/2003 25173
2- 3/9/2004 25572
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından:
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ

ODASI STRATEJİK PLANLAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/2/2008 tarihli ve 26794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Stratejik Planlama Mühendis Yet-
kilendirme Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan  “Yetki
belgesi sınav” ibaresi “Sınav” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Belgelendirme Kurulunca önerilen ve OYK’nın atayacağı Sınav

Komisyonu; mühendis belgesine sahip en az üç kişiden oluşur. Sınav sorularının belirlenmesi,
sınavın hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi gibi konular Oda Merkezi tara-
fından yayımlanan genelgeler aracılığıyla sağlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “İki” ibaresi “Bir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

—— • ——
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ
ODASI YATIRIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ MÜHENDİS YETKİLENDİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/2/2008 tarihli ve 26794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mü-
hendis Yetkilendirme Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “Yetki belgesi sınav” ibaresi “Sınav” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Belgelendirme Kurulunca önerilen ve OYK’nın atayacağı Sınav

Komisyonu; mühendis belgesine sahip en az üç kişiden oluşur. Sınav sorularının belirlenmesi,
sınavın hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi gibi konular Oda Merkezi tara-
fından yayımlanan genelgeler aracılığıyla sağlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “İki” ibaresi “Bir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/2/2008 26794

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/2/2008 26794

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/3/2008 26830
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Akdeniz Üniversitesinden:
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/9/2016 tarihli ve 29819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına
aşağıdaki bent eklenmiştir.

“cc) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Lisansüstü programlarda; tezli yüksek lisans programı için yabancı dil puanına sahip

olmak, doktora/sanatta yeterlik programları için en az 55 yabancı dil puanına sahip olma şartı
aranır. Senatonun onayı ile doktora/sanatta yeterlik programına giriş için kullanılan yabancı
dil sınavlarında asgari taban puan değerleri değiştirilebilir. Bütünleşik doktora ve yabancı dilde
eğitim veren programlar hariç doktora/sanatta yeterlik programları için farklı yabancı dil pu-
anları belirlenemez.”

“d) Sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adaylar için güzel sanatlar fakülteleri ve
konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlar hari-
cinde, yüksek lisans derecesiyle başvuran adaylardan ALES sözel puanı aranır. Sanatta yeterlik
programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yük-
sek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek veya bilim sınavı/portfolyö incelemesi sonucu
da değerlendirilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) ALES’ten; tezli yüksek lisans programları için başvurulan programın puan türünde
en az 55 puan almış olma şartı aranır, tezsiz yüksek lisans programları için ise; ALES puanının
aranıp aranmayacağı anabilim dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun teklifi üzerine
Senatonun onayı ile belirlenir. Ayrıca güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitü-
lerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

c) Tezsiz yüksek lisans programları için yabancı dil sınavı aranıp aranmayacağı anabilim
dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun teklifi üzerine Senatonun onayı ile belirle-
nir.”

“d) Tıp fakültesi mezunları için ALES veya TUS, diş hekimliği fakültesi mezunları için
ALES veya DUS, diğer adaylar için ise ALES standart puanına sahip olmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (f) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Tıp fakültesi mezunları için ALES veya TUS, diş hekimliği fakültesi mezunları için
ALES veya DUS, diğer adaylar için ise ALES standart puanına sahip olmak,”

“f) Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Organ Nakli Enstitüsü doktora programlarına başvu-
rularda; tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve TUS giriş sınavında temel tıp bilimleri
testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7 ve klinik tıp bilimleri testinden elde edilen
standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen en az 55 tam temel tıp puanına
sahip olmaları veya ALES'in sayısal puan türünde en az 60 puana sahip olmaları gerekir. Diş
hekimliği fakültesi mezunu olup, doktora programlarına başvurabilmek için lisans diplomasına
ve 55'den az olmamak koşuluyla DUS'tan alınmış puana veya ALES'in sayısal puan türünde
en az 60 almış olmak şartı aranır. Tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi mezunu olmayanların
yüksek lisans diplomasına (eczacılık ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına)
ve ALES’in sayısal puan türünde 60'dan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olma şartı
aranır,”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Adayların Avrupa ortak dil kriterlerine göre Türkçe yeterlik düzeyleri aşağıdaki tab-
loya göre değerlendirilir.

Türkçe Dil Yeterlik Düzeyleri Açıklamalar
C2 Eğitim-Öğretime başlar
C1 Eğitim-Öğretime başlar
B2 Eğitim-Öğretime başlar
B1 Türkçe öğretim programına katılır
A2 Türkçe öğretim programına katılır
A1 Türkçe öğretim programına katılır

”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Uluslararası adayların kabulü
MADDE 13 – (1) Uluslararası adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında ta-

mamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul ko-
şulları ve öğrenci kontenjanları, ilgili bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun
önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(6) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı
olduğu derslerin muafiyet işlemleri öğrencinin talebi, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır. Muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğiti-
minde verilen derslerin %50’sini geçemez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tezli yüksek lisans başarı notu; sağlık bilimleri alanında ALES/TUS/DUS, diğer
alanlarda ALES puanının veya yetenek/bilim sınav puanının %50'si, lisans not ortalamasının
%10'u, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınav notunun %30'u
ve yabancı dil puanının %10’u dikkate alınarak hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden
sonra iki basamak yürütülür. Eşitlik durumunda diğer basamaklar sırasıyla değerlendirilir. Ba-
şarı notu 65 puan ve üzeri olanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana
doğru sıralanır.”

“c) Doktora/sanatta yeterlik programları için başarı notu; sağlık bilimleri alanında
ALES/TUS/DUS, diğer alanlarda ALES puanının veya yetenek sınav puanının %50'si, yüksek
lisans not ortalamasının %10'u, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya müla-
kat/yetenek veya bilim sınavı/portfolyö incelemesi notunun %30'u ve yabancı dil puanının
%10’u dikkate alınarak hesaplanır. Tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, veteriner fakültesi,
eczacılık fakültesi mezunları ve bütünleşik doktora programına başvuranlar için başarı notu
hesaplamasında yüksek lisans yerine lisans not ortalaması dikkate alınır. Elde edilen ortalama,
virgülden sonra iki basamak yürütülür. Eşitlik durumunda diğer basamaklar sırasıyla değer-
lendirilir. Başarı notu 70 puan ve üzeri olan adaylar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek pu-
andan düşük puana doğru sıralanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan adayların, akademik takvimde belirtilen ta-
rihlerde Senato tarafından belirlenen belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmaları ge-
rekir. Süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır. Baş-
vuru ve kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
Eksik veya yeterli olmayan belgelerle kayıt yapılmaz. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına
ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kayıt sırasında öğrencinin yazılı
olarak beyan ettiği adres, tebligat adresidir.”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Lisansüstü düzeydeki dersler öğretim üyeleri tarafından verilir. Tezsiz yüksek lisans
programlarında, zorunlu hallerde bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktora/sanatta yeterlik eğitimi almış öğretim
görevlileri de ders verebilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci, dördüncü ve beşinci fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her öğrenci için danışmanlık yapmak üzere bir öğretim üyesi en geç birinci yarı-
yılın sonuna kadar belirlenir. Danışman atanıncaya kadar öğrencinin danışmanlığı
anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür. Danışman, bilim/sanat dalı ve/veya ana-
bilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla atanır. Yüksek
lisans danışmanı ataması için öğretim üyesinin en az iki yarıyıl lisans programında ders vermiş
olması gerekir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç sanatta
yeterlik/doktora danışman ataması için ise öğretim üyesinin en az dört yarıyıl lisans veya iki
yarıyıl tezli yüksek lisans programında ders vermiş ve en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş
olması gerekir.”

“(4) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç
doktora/sanatta yeterlik programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarı ile
tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Danışmanlık yapabilecek
öğretim üyelerine ve öğrenci kontenjanlarına ilişkin diğer hususlar, anabilim/anasanat dallarının
özellikleri de dikkate alınarak enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(5) Tez çalışması için birden fazla tez danışmanı gerektiğinde, ilgili bilim/sanat dalı
ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile ikinci
tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora/sa-
natta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin beşinci, altıncı, sekizinci ve do-
kuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(5) Öğrenci, bir yarıyıl için azami ders yükünü tamamlamış olsa dahi öncelikle başa-
rısız olduğu derse kayıt yaptırmak zorundadır. Ancak, zorunlu ders olmamak koşuluyla ders
kaydı süresi içinde; ders alma döneminin dördüncü yarıyılına başlamak üzere olması, dersin
açılmaması, dersin kaldırılması ve benzeri hallerde danışmanın önerisi, bilim/sanat dalı ve/veya
anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğrenci başa-
rısız olduğu müfredat dersinin yerine başka bir alternatif dersi alabilir.

(6) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları programın ge-
rektirdiği derslerin toplam kredisinin en az yüzde yetmişini kayıtlı olduğu programdan almak
zorundadır. Bu sınır enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile artırılabilir.”

“(8) Öğrencilerin daha önce başka lisansüstü programlarında aldıkları derslerin kabul
edilmesi ve alınması gereken toplam krediden düşülmesi için akademik takvimde belirtilen
yarıyılın başlangıcından itibaren on iş günü içinde öğrencilerin izlediği programın ders yüküne
sayılmak üzere, yüksek lisans programı için en fazla iki, doktora programına yüksek lisans de-
recesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler
için en fazla dört ders seçilebilir. İzlediği programın ders yüküne sayılmak üzere alınan dersler
hangi yarıyıla ait ise ilgili yarıyılda danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenir.

(9) Bir öğrencinin her yarıyılda alabileceği normal ders yükü, kayıtlı olduğu yarıyılın
öğretim programında yer alan derslerdir. İlgili yarıyıl dersleri 30 AKTS ile birlikte, devamsızlık
nedeni ile tekrar alınan, yükseltme amaçlı olarak alınan veya önceki yarıyıl/yılda devam koşulu
yerine getirilmiş başarısız olunan dersler ile müfredatından ve/veya müfredatı dışından alınan
dersler dâhil, tüm derslerin AKTS kredilerinin toplamı ilgili yarıyıl için 50 AKTS kredi değerini
geçemez.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) Öğrenciler; uzun süreli tedavi gerektiren hastalık durumları, gebelik,

doğum, askerlik, tutukluluk, yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında eğitim nedenle-
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riyle, resmi kurumlarda çalışanların eğitim-öğretim, staj, araştırma sebepleriyle görevlendiril-
mesi durumunda, sağlık mazereti hariç yüksek lisans süresi içinde en çok iki yarıyıl, doktora
süresi içinde en çok dört yarıyıl Üniversiteden izinli sayılabilirler. İzin süreleri, eğitim-öğretim
süresine dâhil edilmez.

(2) Birinci fıkrada anılan nedenlerle izinli sayılmak isteyen öğrenci, mazeretini belirten
dilekçesi ve belgeleri ile birlikte ilgili anabilim/anasanat dalına en geç ilgili yarıyılın ders ek-
leme bırakma süresi bitimine kadar başvuru yapmak zorundadır, başvuru süresi bittikten sonra
yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmaz.

(3) Öğrencinin kontrolünde olmayan ve başvuru süresi bittikten sonra ortaya çıkan, bi-
rinci fıkrada belirtilen durumlarda, doğal afet ve benzer durumlarda öğrenime ara izni işlemi
başvuru süresi sınırı olmadan danışmanın ve anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü
yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

(4) Öğrenime ara izni talebi, öğrencinin dilekçesi, danışmanının görüşü ve
anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile birlikte enstitüye iletilir. Enstitü yönetim kurulu onayı
ile öğrenime ara izni verilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 23 – (1) Öğrencilerin başarı düzeyleri; uzmanlık alan dersi, danışmanlık,

seminer, tez ve dönem projeleri başarılı/yeterli veya başarısız/yetersiz olarak, diğer tüm dersler
ise yarıyıl sonunda yapılacak yarıyıl sonu/yarıyıl sonu ikinci sınavıyla ölçülür.

(2) Lisansüstü öğrenciler teorik derslerin %70’ine ve uygulamalı derslerin %80’ine de-
vam etmek zorundadır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci sınavlara alınmaz ve bu ders
ilk açıldığı dönemde tekrar alınmak zorundadır. Devamsızlık sebebiyle tekrar alınan dersler
için devam şartı aranır; başarısızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için devam şartı aranmaz.

(3) Haklı ve geçerli görülen bir nedenle yarıyıl sonu ve yarıyıl sonu ikinci sınavlarının
her ikisine birden giremeyen öğrenciye, akademik takvimde belirtilen hataları düzeltme süresi
sona ermeden mazeretini belgelendirmek koşuluyla anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir.

(4) Yarıyıl sonu ikinci sınavı; ilgili yarıyıl sonunda almış oldukları ders/derslerin yarıyıl
sonu sınavına girme hakkı elde eden öğrencilerden yarıyıl sonu sınavında başarısız olanlarla,
başarılı olup not yükseltmek isteyen ve sınava girme şartlarını sağladığı halde yarıyıl sonu sı-
navına girmeyen/giremeyen öğrencilere her ders için tanınan bütünleme sınavı hakkıdır. Yarıyıl
sonu ikinci sınavı başarı notu, ilgili ders için aktif dönemde kayıt olduğu ders şubesinin değer-
lendirme biçimi ile değerlendirilir. Yarıyıl sonu ikinci sınavında alınan not, son sınav notu ola-
rak kabul edilir.

(5) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve
tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek
güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru so-
rulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

(6) Lisansüstü programlarda doktora/sanatta yeterlik sınavı ve tez savunma sınavı jü-
risinin salt çoğunluğun fiilen sınava katılması şartı ile diğer jüri üyesinin/üyelerinin/öğrencinin
şehir dışı ya da yurt dışından gelememesi durumunda enstitü yönetim kurulunun kararı ile
video konferans sistemi kullanılarak elektronik ortamda yapılabilir. Tez izleme sunumları jüri
üyesinin/üyelerinin/öğrencinin şehir dışı ya da yurt dışından gelememesi durumunda danışman
öğretim üyesi tarafından organize edilerek video konferans sistemi kullanılarak elektronik or-
tamda da yapılabilir.

(7) Uzaktan öğretim programları ile uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin
ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz
olarak, Senato tarafından onaylanan müfredat programı uyarınca belirlenen ödev, proje, uygu-
lama, yazılı, sözlü ve benzeri ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılarak veya merkezi bir
sınav şeklinde gerçekleştirilebilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Lisansüstü derslerin başarı değerlendirmesinde öğrencilerin yarıyıl içinde yaptıkları
çalışmalar ve/veya yarıyıl sonu/yarıyıl sonu ikinci sınavı ile birlikte değerlendirilme şekli her
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yarıyıl başında dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından öğrenci otomasyonu üzerinden öğ-
rencilere duyurulur.”

“(3) Lisansüstü dersler için başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme yön-
temi esas alınır. Puanlar, enstitüye teslim edilip kesinleştikten sonra, aşağıdaki tabloda belirtilen
değerler dikkate alınarak harf notuna çevrilir:

Puanlar Notlar 4’lük not/başarı katsayısı Açıklama
90-100 AA 4,00 Başarılı
85-89 BA 3,50 Başarılı
80-84 BB 3,00 Başarılı
75-79 CB 2,50 Başarılı
70-74 CC 0,00 Başarılı
00-69 FF 0,00 Başarısız
Devamsız FE 0,00 Başarısız

”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 25 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanmasından, en geç beş iş günü

içerisinde anabilim/anasanat dalına yazılı olarak itirazda bulunabilir. Anabilim/anasanat dalı
başkanlığı, dersin sorumlu öğretim elemanının/elemanlarının görüşünü alarak sınav evrakla-
rında ve sınav not çizelgelerinde maddi hata incelemesi yapılmasını sağlar. Maddi hata tespit
edilmesi halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir, enstitü yöne-
tim kurulu kararıyla hata düzeltilir. İtirazların en fazla on iş günü içerisinde sonuçlandırılması
gerekir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Bütün notlar öğrenci durum belgesine geçirilir. Öğrencilerin GANO/AGNO’ları
not durum belgelerine ve diplomalarına  4’lük sisteme göre yazılır. Ayrıca not durum belgele-
rine GANO/AGNO’ların Üniversitenin internet sitesinde yer alan Akdeniz Üniversitesi Li-
sansüstü Programlarda 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosuna
göre 100’lük karşılığı da bilgi amaçlı eklenir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 27 – (1) Öğrencinin kayıt silme için ilişik kesme işlemlerini tamamlayarak

yazılı başvuruda bulunması durumunda enstitü tarafından ilişiği kesilir.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (e), (f) ve

(ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Dersler; öğrencinin talebi, danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanının

olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer enstitülerde verilmekte olan ders-
lerden de seçilebilir.”

“e) Öğrenci, danışmanın önereceği çalışma alanı ile ilgili en az bir semineri en geç dör-
düncü yarıyılın başına kadar almak zorundadır. Seminer çalışması dinleyicilere açık olarak ya-
pılır ve değerlendirme formu Enstitüye sunulur.

f) Sanat alanında yapılan yüksek lisans çalışmalarının eserleri kapsayan tez ve sanatsal
çalışmayı içermesi gerekir.”

“ğ) Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı/yeterli veya başarısız/yetersiz
olarak değerlendirilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Tezini dört yarıyılın sonunda başarı ile tamamlayamayanlar, ilgili döneme ait öğ-
renci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için
kayıt yaptırabilir. Altıncı yarıyılının sonunda tezini enstitüye teslim etmeyen öğrencinin enstitü
ile ilişiği kesilir.”
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MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) Tez konusunda ve tez başlığında yapılması istenen tüm değişiklikler, danışmanın
gerekçeli görüşü, bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile yapılır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci, altıncı, sekizinci ve do-
kuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin savunma sınavına girebilmesi için danışmanı tarafından alınan intihal
yazılım programı raporu ile birlikte tez çalışması aşamasında elde ettiği sonuçları, Senato ta-
rafından belirlenen enstitünün tez yazım kurallarına uygunluğuna ilişkin danışmanın yazılı gö-
rüşünü ve tezin ciltlenmemiş bir nüshasını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla aka-
demik takvimde belirtilen sürede enstitüye teslim etmesi gerekir.”

“(6) Tez savunma sınavı ve/veya eser sergileme; tez çalışmasının sunumu ve onu izleyen
soru-cevap ve/veya eser sergileme bölümlerinden oluşur. Tez savunma sınavı en az 45 dakika
sürer ve dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur.”

“(8) Tez savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, analiz, sentez ve de-
ğerlendirme gücünü yoklamayı amaçlar. Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra, jüri
kapalı bir oturumda tez hakkında 100 puan üzerinden değerlendirme yapar ve jüri üyelerinin
verdikleri puanların ortalamasının en az 70 puan olması durumunda salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfası jüri üyelerince im-
zalanır. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar
ve olumsuz ibaresini koyar. Jürinin kararı; jüri üyelerinin tamamının fiili katılımı durumunda
üç gün, video konferans yöntemi ile yapılan sınavlarda ise on gün içinde anabilim/anasanat
dalı başkanlığınca enstitüye iletilir ve bu karar enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Sa-
vunma sınavı ile ilgili alınan kararlar sonucunda öğrenciler hakkında aşağıdaki işlemler uygu-
lanır:

a) Tez savunma sınavı sonucunda başarılı bulunan öğrenci, mezuniyetiyle ilgili belge-
lerini sınav tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde teslim etmesi şartıyla, enstitü yönetim
kurulu karar tarihi itibariyle mezun edilir.

b) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-
pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

c) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
ç) Tezi reddedilen öğrencinin aynı programın tezsiz yüksek lisans programının açık ol-

ması durumunda ve talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması
verilir.

(9) Tez savunma sınavına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci başarısız kabul edilir
ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ilişiği kesilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/
anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komis-
yonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Eğitim-öğretim için gerekli koşulları sağlamak şartıyla uzaktan eğitim tezsiz yüksek
lisans programı açılabilir. Bu programda yürütülecek eğitim-öğretim faaliyetleri, Yükseköğretim
Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esasları ve Senato kararlarına göre yürütülür.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında dönem projesi en erken üçüncü

yarıyılın başında alınabilir.
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(2) Dönem projesinin kapsamı ve koşulları; danışmanın önerisi, bilim/sanat dalı ve/veya
anabilim/anasanat dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.
Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı/yeterli veya başarısız/yetersiz olarak değerlendiri-
lir.

(3) Dönem projesi, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun onayı ile en az üç asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan dönem projesi komis-
yonu tarafından değerlendirilerek; dönem projesi başarı formu ile birlikte nihai karar enstitüye
bildirilir.

(4) Öğrencinin dönem projesini aldığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırması dö-
nem projesi konusunu aldığı dönem başında belirlemesi, enstitünün hazırlamış olduğu yazım
kılavuzuna göre yarıyıl sonunda yazılı bir rapor oluşturması ve yeterli sayıda kopyasını anabi-
lim/anasanat dalı aracılığıyla enstitüye vermesi gerekir. Dönem projesinin yürütülmesinden
danışman öğretim elemanı sorumludur.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) Öğrenci en az iki seminer dersi almak zorundadır. Danışmanın önereceği çalışma
alanı ile ilgili seminer konusunu aldığı dönem başında bildirmek koşulu ile anabilim dalı baş-
kanlığınca enstitüye bildirilir. Seminer çalışması dinleyicilere açık olarak yapılır ve değerlen-
dirme formu enstitüye sunulur.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi ile
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Yeterlik sınav komitesi, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve de-
ğerlendirmek amacıyla yeterlik sınav jürileri kurar. Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınav komi-
tesince ve enstitü yönetim kurulunca kabul edilen; en az ikisi kurum dışından olmak üzere, da-
nışman dâhil beş asıl ve en az biri kurum dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden
oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Da-
nışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavına,
olağanüstü koşullar hariç, mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye/üyeler, enstitü müdür-
lüğüne sınav tarihinden en az beş iş günü öncesinde yazılı olarak bilgi verir.”

“(3) Doktora yeterlik öğrencileri, gelişim ve öğrenme ile öğretimde planlama ve de-
ğerlendirme derslerini enstitü kurulunun belirlediği zaman diliminde almak ve başarmak zo-
rundadır. Öğrencilerin tez savunma sınavına girmeleri için; bu derslerden başarılı/yeterli ol-
maları ön koşuldur. Öğrenci belirtilen dersleri bir öğretim döneminde alabileceği gibi ayrı dö-
nemlerde de alabilir. Bu derslerin başarı puanları not ortalamasına dâhil edilmez. Öğrencilerden
daha önce, belirtilen dersleri yükseköğretim seviyesinde alarak başarılı olanlar, ilgili derslerden
enstitü yönetim kurulu kararı ile muaf tutulabilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci, danışmanın görüşü, bilim dalı ve/veya
anabilim dalı kurulunun önerisi doğrultusunda anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.”

“(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın ve bilim
dalı ve/veya anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ens-
titüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu sözlü savunma sınavı tarihinden en
az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine sunar. Yeterlik sınavı tarihinden itibaren en
geç altı ay içerisinde tez önerisi savunmasına giremeyen öğrenci başarısız sayılır. Tez önerisi
savunması dinleyicilere açık olarak yapılır ve dinleyiciler de izleme komitesinin izni ile tez
önerisine katkıda bulunabilir. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul,
düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre
sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, bilim dalı ve/veya anabilim dalı
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başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tez önerisi
savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci
başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya yeni bir tez konusu seçme
hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise,
altı ay içinde tekrar tez önerisi savunma sınavına alınır. Tez önerisi, bu savunmada da reddedilen
veya geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sürede tez önerisi savunmasına katılmayan öğ-
rencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının  (h), (k) ve (n)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (o) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“h) Tez savunma sınavı; tez çalışmasının sunumu ve onu izleyen soru-cevap bölümle-
rinden oluşur, en az 45 dakika sürer ve dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler,
öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur.”

“k) Düzeltme verilen ek sürede, gerekli düzeltmeleri yapmayan ya da değişiklikleri
yaptıktan sonra girdiği ikinci tez sınavında da başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilen ve tez sınavında başarısız bulunan öğrencinin
aynı programın tezsiz yüksek lisans programının açık olması durumunda ve talepte bulunması
halinde, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine ge-
tirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

“n) Tez savunma sınavına mazeretsiz katılmayan öğrenci başarısız kabul edilir ve enstitü
yönetim kurulu kararı ile ilişiği kesilir.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki
programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin
sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-
zinde başarılı olamayanlara; aynı programın tezsiz yüksek lisans programının açık olması du-
rumunda ve talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve
benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) Sanatta yeterlik öğrencileri, gelişim ve öğrenme ile öğretimde planlama ve değer-

lendirme derslerini enstitü kurulunun belirlediği zaman diliminde almak ve başarmak zorun-
dadır. Öğrencilerin tez savunma sınavına girmeleri için; bu derslerden başarılı/yeterli olmaları
ön koşuldur. Öğrenci belirtilen dersleri bir öğretim döneminde alabileceği gibi ayrı dönemlerde
de alabilir. Bu derslerin başarı puanları not ortalamasına dâhil edilmez. Öğrencilerden daha
önce, belirtilen dersleri yükseköğretim seviyesinde alarak başarılı olanlar, ilgili derslerden ens-
titü yönetim kurulu kararı ile muaf tutulabilir.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak
kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı be-
lirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüs-
hasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 35 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 36 – Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/9/2016 29819
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TEBLİĞLER
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2018/23)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/2/2017 tarihli ve 29990 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/5) ile Çin
Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya, Endonezya Cumhuriyeti, Çin Tayvanı,
Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 5402.46 gümrük tarife po-
zisyonu altında tasnif edilen “poliesterlerden kısmen çekimli iplik” ürününe yönelik başlatılan
önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın
yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
b) DMT: Dimetiltereftalatı,
c) Endonezya: Endonezya Cumhuriyetini,
ç) Genel Müdürlük: T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
d) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
e) Hindistan: Hindistan Cumhuriyetini,
f) Kanun: 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,
g) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,
ğ) Korteks: Korteks Mensucat ve Sanayi Anonim Şirketini,
h) MEG: Mono etilen glikolü,
ı) Nan Ya: Nan Ya Plastics Corporation firmasını,
i) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,
j) PET: Polyester cipsi,
k) POY: Poliesterlerden kısmen çekimli ipliği,
l) PTA: Saf tereftalik asidi,
m) PTİ: Poliesterlerden tekstüre ipliği,
n) Tayland: Tayland Krallığını,
o) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
ö) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
p) Vietnam: Vietnam Sosyalist Cumhuriyetini,
ifade eder.
PTİ ürünü ithalatında yürürlükte bulunan önlemler
MADDE 4 – (1) 27/6/2000 tarihli ve 24092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2000/7) ile 5402.33 GTP altında sı-
nıflandırılan PTİ’nin Hindistan menşeli olanlarına yönelik olarak CIF ithalat bedelinin %6,8
ile %20,3’ü arasında değişen oranlarda; Çin Tayvanı menşeli olanlarına yönelik olarak CIF it-
halat bedelinin %9,9 ile %28,6’sı arasında değişen oranlarda; Güney Kore menşeli olanlarına
yönelik olarak ise CIF ithalat bedelinin %33,7’si oranında dampinge karşı önlemler yürürlüğe
konulmuştur. Söz konusu önlemlerin yürürlük süreleri, 21/12/2006 tarihli ve 26383 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
2006/31) ile tamamlanan NGGS sonucunda uzatılmıştır. Bahse konu önlemin yürürlük süresi-
nin bitiminden önce başlatılan NGGS neticesinde, 27/11/2012 tarihli ve 28480 sayılı Resmî
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Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
2012/22) vasıtasıyla Hindistan ve Çin Tayvan’ına karşı yürürlükte bulunan mezkur önlemlerin
yürürlük süreleri uzatılırken, Güney Kore’ye yönelik önlem, yürürlük süresinin dolması neti-
cesinde 21/12/2011 tarihinde yürürlükten kalkmıştır.

(2) 31/12/2008 tarihli ve 27097 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008/41) ile bahse konu
ürünlerin ÇHC menşeli olanlarına yönelik olarak 268 ABD Doları/Ton ile 351 ABD Doları/Ton
arasında değişen tutarlarda, Endonezya menşeli olanlarına yönelik olarak 48 ABD Doları/Ton
ile 240 ABD Doları/Ton arasında değişen tutarlarda, Tayland menşeli olanlarına yönelik olarak
198 ABD Doları/Ton ile 300 ABD Doları/Ton arasında değişen tutarlarda; Malezya menşeli
olanlarına yönelik olarak 276 ABD Doları/Ton tutarında dampinge karşı önlemler yürürlüğe
konulmuştur. 17/12/2014 tarihli ve 29208 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2014/41) ile tamamlanan NGGS sonucunda
ilgili ürünlerin ÇHC, Endonezya ve Malezya menşeli olanlarına karşı yürürlükte bulunan ön-
lemlerin yürürlük süreleri uzatılmış; Tayland menşeli olanlarına karşı yürürlükte bulunan önlem
ise yürürlük süresinin dolması neticesinde 31/12/2013 tarihinde yürürlükten kalkmıştır.

(3) 12/11/2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/40) ile söz konusu ürünlerin Tayland
menşeli olanlarına yönelik olarak CIF ithalat bedelinin %6,88 ile %37,69’u arasında değişen
oranlarda, Vietnam menşeli olanlarında ise CIF ithalat bedelinin %34,81 ile %72,56’sı arasında
değişen oranlarda dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulmuştur.

Soruşturma
MADDE 5 – (1) Yerli üretici Korteks tarafından 5402.33 GTP altında tasnif edilen PTİ

ürününde yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin söz konusu ürünün üretim sürecinde
kullanılan yarı mamul POY ithal edilmek suretiyle etkisiz kılındığı iddiasıyla yapılan başvuru
üzerine, ÇHC, Hindistan, Malezya, Endonezya, Çin Tayvanı, Tayland ve Vietnam menşeli/çı-
kışlı 5402.46 GTP altında tasnif edilen POY ürününe yönelik olarak 25/2/2017 tarihli ve 29990
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No:2017/5) ile önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma başlatılmıştır. Söz ko-
nusu soruşturma kapsamında 4/8/2017 tarihli ve 30144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İt-
halatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2017/20) ile soruşturma ko-
nusu ülkeler menşeli/çıkışlı ithalata yönelik olarak geçici önlemler yürürlüğe konulmuştur. Ge-
nel Müdürlük tarafından yürütülen bahse konu önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma
tamamlanmıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık

tarafından bilinen soruşturma konusu ülkelerdeki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yer-
leşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkelerde yerleşik diğer üreticilere/ihracatçı-
lara iletilebilmesini teminen soruşturma konusu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine/Mis-
yonlarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru
formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır.
Ayrıca, tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri de karşılanmıştır.

(4) Soruşturma konusu ürünün soruşturma konusu ülkelerden ihracatını gerçekleştirdiği
tespit edilen ve kendisine soru formu gönderilmiş olan firmaların on sekiz tanesinden cevap
alınmıştır.

(5) Soruşturma konusu ürünün ithalatını gerçekleştirdiği tespit edilen ve kendisine soru
formu gönderilmiş olan firmaların kırk üç tanesinden cevap alınmıştır.

(6) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve de-
ğerlendirmeleri içeren “nihai bildirim raporu” soruşturma sırasında işbirliğinde bulunan itha-
latçılara, üretici/ihracatçılara, yerli üreticiye, soruşturma sırasında görüş bildiren meslek ku-
ruluşlarına ve soruşturma konusu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine/Misyonlarına ile-
tilmiştir. Tüm ilgili taraflara nihai bildirime ilişkin görüş bildirmeleri için yeterli süre tanın-
mıştır.
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(7) Tarafların soruşturma boyunca ve nihai bildirim raporu sonrasında ortaya koyduğu
tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden soruşturma kapsamında değerlen-
dirilebilecek olanlar soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmelerde dikkate alınmıştır.

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün 5402.46 GTP altında tasnif edilen “POY”dur.
(2) Soruşturma konusu ürünün temel hammaddeleri MEG, PTA ve DMT isimli petro-

kimya endüstrisi ürünleridir. Soruşturma konusu ürün, MEG ile PTA veya DMT arasındaki po-
likondenzasyon reaksiyonu sonucu elde edilen PET isimli ara ürünün tekrar kimyasal ve fiziksel
reaksiyonlara sokulmasıyla elde edilmektedir. Dolayısıyla soruşturma konusu ürün üretiminin
ilk aşaması polimer üretimidir. Bu iki şekilde gerçekleştirilir:

a) DMT ve MEG’den polimerizasyon ile PET üretimi: En eski üretim yöntemi olarak
kabul edilmektedir. İlk kurulan polyester tesisleri bu yöntemle imalat gerçekleştirmişlerdir.
Yeni kurulmakta olan tesislerde de sürekli polimerizasyon usulü uygulanarak üretim yapılmak-
tadır.

b) PTA ve MEG’den sürekli polimerizasyon ile PET üretimi: PTA ve MEG’den sürekli
polimerizasyonundan PET elde edilmesi daha yeni bir üretim yöntemidir.

(3) Bu işlemin sonunda polimer elde edilmektedir. Polimerin kurutulup küçük granüller
halinde kesilmesinden cips üretilmektedir. Soruşturma konusu ürün üretimi için kurutulup kü-
çük granüller halinde kesilen cipslerin “ekstrusion” işlemine tabi tutularak ekstruder cihazında
eritilmesi gerekmektedir. Eritilen cips düze denilen çok ince deliklerden püskürtülerek POY
üretilmektedir. Elde edilen söz konusu ürünün dokuma veya örme işleminde kullanılabilmesi
için ek işlemlerden geçirilerek düz iplik veya PTİ haline gelmesi gerekmektedir.

(4) Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uy-
gulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’deki GTP ve 10 uncu maddedeki tabloda yer alan eşya
tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife
pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanma-
sına halel getirmez.

Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi ve yerli üretim dalı üzerindeki etki
MADDE 8 – (1) İlgili tarafların soru formuna verdikleri yanıtlar ile soruşturma süre-

cinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe sunulan ilave görüşler İthalatta Haksız Rekabetin Önlen-
mesi Hakkında Mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiştir.

(2) Başvuru sahibi Korteks firması, PTİ ürününe yönelik dampinge karşı önlemlerin
alınmasını müteakip, firmaların tekstüre makinaları alarak POY ithal edip PTİ üreterek bir kıs-
mını kendi üretimlerinde kullandıklarını önemli bir kısmını ise yurt içi piyasada satmak sure-
tiyle mezkûr önlemlerin yerli üretim dalı üzerindeki iyileştirici etkisinin azaltılmasına sebep
olduğunu iddia etmiştir. Diğer taraftan, Korteks firmasının da POY ithal ettiğine ilişkin iddialar
incelenmiş ve söz konusu firmanın POY ithalatının üretimiyle kıyaslandığında firmanın üretici
vasfına halel getirecek nitelikte olmadığı değerlendirilmiştir.

(3) Soruşturma konusu POY ile PTİ ithalatı 2011 – 2016 dönemi için TÜİK’ten elde
edilen veriler çerçevesinde incelenmiştir. Bu bağlamda, soruşturma konusu ürün ithalatında
özellikle 2011 yılı sonrasında önemli artış gerçekleştiği tespit edilmiştir. Soruşturma konusu
ürünün 2011 yılında miktar olarak 47.122.893 Kg olan genel ithalatı, izleyen yıllarda sürekli
bir artış eğilimi içinde olmuş ve 2016 yılında 194.932.226 Kg’ye yükselmiştir. Soruşturma ko-
nusu ürünün ithalatında yaşanan mezkûr artış büyük oranda dampinge karşı önleme tabi baş-
vuru konusu ülkeler menşeli ithalattan kaynaklanmaktadır. Söz konusu ülkelerden yapılan so-
ruşturma konusu ürün ithalatının genel ithalat içindeki payı 2014 ve 2015 yıllarında %99,1;
2016 yılında ise %99,2 olarak gerçekleşmiştir. PTİ ithalatı ise 2011 yılı sonrası dönemde dalgalı
bir seyir izlemekle birlikte, artış eğiliminde olmuş ve 2011 yılında 187.162.533 Kg olan söz
konusu ürünün genel ithalatı 2016 yılında 295.789.479 Kg’ye yükselmiştir.

(4) Diğer taraftan, 2011 – 2016 yıllarında Türkiye PTİ tüketimi ve bu tüketimin yerli
PTİ satışı, PTİ ithalatı ve POY’dan imal edilen PTİ satışına göre dağılımı incelenmiştir. Buna
göre, 2011 yılında 100 birim olan tüketim miktar endeksi 2016 yılında 171’e ulaşmıştır. Bu
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bağlamda pazarın %71 oranında büyüdüğü anlaşılmaktadır. Yerli üreticilerin PTİ satışları in-
celendiğinde, 2011 – 2014 yıllarındaki dönem içinde dalgalanma olmakla birlikte, dönem so-
nuna gelindiğinde söz konusu satışların seviyesini muhafaza ettiği; ancak, 2015 ve 2016 yılla-
rında satışların azalarak sırasıyla 81 ve 79’a gerilediği görülmektedir. Buna karşılık, önleme
tabi PTİ ithalatı incelendiğinde 2011 – 2014 döneminde ithalatın sürekli artış göstermekte ol-
duğu ve 2014 yılında 168’e ulaştığı, 2015 ve 2016 yıllarında ise ithalatın bir miktar azalma
eğilimine girerek sırasıyla 159 ve 158 seviyesine gerilediği görülmektedir. Soruşturma konusu
ithal POY’dan üretilen PTİ satışı incelendiğinde ise 2011 – 2014 döneminde satışların sürekli
artış göstererek 100’den 240’a çıktığı, 2015 – 2016 döneminde de hem yerli üreticilerin satışları
hem de PTİ ithalatı gerilerken, ithal POY’dan üretilen PTİ satışında yaşanan artışın devam
ettiği ve sırasıyla 329 ve 410’a ulaştığı görülmektedir.

(5) Soruşturma konusu ürün ve PTİ ithalatının gelişiminin yerli üretim dalı üzerindeki
etkisinin incelenmesi kapsamında, yerli üreticilerin ve ithal POY kullanarak PTİ imal eden fir-
maların Türkiye toplam PTİ tüketiminden aldıkları paylar karşılaştırmalı olarak ayrıca analiz
edilmiştir. Bu kapsamda 2011 yılı sonrası dönem için değerlendirildiğinde, yerli üreticilerin
PTİ pazarından aldıkları pay, 2011 – 2016 döneminde %54 oranında azalırken, ithal POY kul-
lanarak PTİ imal eden firmaların PTİ ürününe ilişkin pazar payları aynı dönemde %140 ora-
nında artmıştır. Yerli üreticilerin pazar payındaki azalışta POY kullanarak PTİ imal eden fir-
maların POY ithalatlarının etkisinin yanı sıra, yerli üreticilerin kapasite kısıtlarının ikincil bir
etken olduğu değerlendirilmektedir.

(6) Nan Ya, nihai bildirim raporu sonrasında Genel Müdürlüğe sunduğu görüşlerinde,
Türkiye ile Çin Tayvanı ve Türkiye ile Nan Ya firması arasında ticaretin gerçekleşme şeklinde
bir değişikliğin meydana gelmediğini ve bu kapsamda yapılan incelemenin toplu olarak yapıl-
maması gerektiğini ifade etmiştir. Nan Ya tarafından sunulan bilgiler çerçevesinde, söz konusu
firmanın Türkiye’ye gerçekleştirdiği POY ihracatının, PTİ ihracatına göre daha hızlı artış kay-
dettiği, bu açıdan firmanın sunduğu görüşler ile sunduğu bilgiler arasında çelişki bulunduğu
değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat
kapsamında, bir önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmada ithalat verilerinin kümülatif
değerlendirilmesine engel teşkil eden bir kural bulunmadığı değerlendirilmektedir. Hâlihazırda
PTİ’de yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin yerli üretim dalına etkisinin toplu olduğu
dikkate alındığında, POY’a yönelik incelemenin de toplu olarak gerçekleştirilmesinin hukuken
ve teknik olarak doğru olduğu değerlendirilmektedir.

(7) Nan Ya firması, nihai bildirim raporu sonrasında Genel Müdürlüğe sunduğu görüş-
lerinde, nihai bildirim raporunun yayımlanması aşamasında firmaya firma özel nihai bildiri-
minin iletilmediğini ve söz konusu bilgilendirmenin önem arz ettiğini ifade etmiştir. Önlemlerin
etkisiz kılınmasına karşı soruşturmalar, nitelik itibarıyla damping soruşturmalarından farklılık
arz etmektedir. Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, yürürlükteki dampinge
karşı önlemlerin iyileştirici etkisinin azaltıldığına veya bertaraf edildiğine dair delillerin bu-
lunduğu haller için yürütülecek soruşturmalarda Yönetmeliğin damping ve zarar tespitine ilişkin
hükümlerinin uygulanmayacağı, aynı şekilde Yönetmeliğin 40 ve 41 inci maddeleri çerçeve-
sinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmalarda yalnızca mahiyeti ve niteliği itiba-
rıyla uygun olanlar için ve ancak gerekli görülmesi halinde normal bir damping soruşturma-
sındaki hükümlerin uygulanacağı değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, bir damping soruştur-
masında yayımlanan nihai bildirimin içeriğinin bütünüyle aynısının yapılmasını icbar eden
herhangi bir hukuki hükmün bulunmadığı değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, yine Yönet-
meliğin 38 inci maddesinde ifade edilen fiil kalıbının mevcut soruşturmada var olduğu, bu ne-
denle nihai bildirim kapsamında iletilen bilgilerin içeriğinin öngörülen kurallara uygun ve ye-
terli olduğu düşünülmektedir. Diğer taraftan, bir önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruştur-
mada Yönetmeliğin 38 inci ve 41 inci maddeleri uyarınca zarar incelemesi yapılmasının ge-
rekmediği, önlemin iyileştirici etkisinin azaltılması ve bertaraf edilmesi sonucunun, yerli üretim
dalının zarar gördüğü sonucundan farklı olduğu değerlendirilmektedir.

Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                             21 Haziran 2018 – Sayı : 30455



(8) Korteks firmasının PTİ ürününe yönelik dampinge karşı önlemlerin alınmasını mü-
teakip, soruşturma konusu ürünün ithalatçılarının yurt dışından tekstüre makinaları tedarik ede-
rek POY’dan PTİ ürettikleri yönündeki iddiası çerçevesinde, ithal POY kullanarak PTİ üreten
firmaların tekstüre makine ithalatı incelenmiştir. Bu çerçevede, soruşturma konusu ürünün baş-
lıca ithalatçılarının soru formuna verdikleri cevaplar incelendiğinde, muhtelif yıllarda söz ko-
nusu firmaların değişik adetlerde tekstüre makinaları tedarik ederek kapasitelerini arttırdıkları
değerlendirilmektedir.

(9) Öte yandan, Hindistan menşeli PTİ ürününe yönelik olarak yürütülen yeni ihracatçı
gözden geçirme soruşturmasının sonuçlarını içeren ve 26/6/2014 tarihli ve 29042 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
2014/15)’in 7 nci maddesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin yazılı görüşüne
de dayanılarak soruşturma konusu POY’un tekstüre makinelerinde bükme ve tekstüre etme
gibi işlemlerden geçirilerek tekstüre iplik haline getirilmesinin esaslı nitelikte bir işlem olmadığı
değerlendirilmektedir.

(10) Nihai bildirim raporunun yayımlanması sonrasında Genel Müdürlüğe iletilen gö-
rüşlerde, POY ithalatında yıllar itibarıyla gözlemlenen artışın nedenlerinin analiz edilmediği
ileri sürülmüştür. Söz konusu iddianın, yıllar itibarıyla önemli düzeyde artış kaydeden POY it-
halatının esaslı nitelikte olmayan bir işlem sonucunda PTİ’ye dönüştürülerek Türkiye pazarına
arz edilmesinin PTİ’de yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin yerli üretim dalı üze-
rindeki iyileştirici etkisini azalttığı yönündeki tespiti değiştirmediği değerlendirilmiştir. Bu iti-
barla, söz konusu fiilin saikine nazaran ortaya koyduğu sonucun soruşturma bakımından daha
fazla önem arz ettiği değerlendirilerek mevcut tespiti değiştirecek veya tamamen hükümsüz
kılacak bir tespitin mevcut olmadığı saptanmıştır.

Değerlendirme
MADDE 9 – (1) 2011 – 2016 dönemi incelendiğinde, Türkiye tekstürize iplik piyasa-

sının %71 oranında büyüdüğü, yerli üreticilerin PTİ satışları 2011 – 2014 yılları arasında genel
olarak sabit kalırken, 2015 – 2016 yıllarında %21’e kadar gerilediği görülmektedir. Buna kar-
şılık genişleyen iç piyasaya bağlı olarak önlem konusu PTİ ithalatı 2011 – 2014 döneminde
%68 oranında artmış, 2015 – 2016 yıllarında ise ithalat azalarak 2011 yılına göre artış %58
olarak gerçekleşmiştir. İthal POY’dan imal edilen PTİ satışı ise, 2011 – 2014 döneminde %140
oranında artmış, 2015 – 2016 döneminde de artışa devam ederek toplam artış %310’a ulaş-
mıştır. Buna göre, 2011 yılı sonrası dönemde genişleyen PTİ pazarında, ithal POY kullanılarak
PTİ üretiminin ağırlığının arttığı ve 2015 – 2016 döneminde hem PTİ ithalatı hem de yerli üre-
tim satışları azalırken, ithal POY kullanılarak imal edilen PTİ satışlarının artışını sürdürdüğü
anlaşılmaktadır. Bu durumda, ithal POY’dan üretilen PTİ satışı pazar payını hem önleme tabi
ithal PTİ, hem de yerli üretime karşı arttırmıştır. Dolayısıyla, yerli üretim dalının PTİ’de yü-
rürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerden beklenen iyileştirici etkiyi yeterli düzeyde sağ-
layamadığı değerlendirilmiştir.

Sonuç ve Karar
MADDE 10 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, POY ithalatında gerçekleşen

önemli düzeydeki artışın, PTİ’de yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin yerli üretim
dalı üzerindeki iyileştirici etkisini azalttığı değerlendirilmektedir.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun ka-
rarı ve Ekonomi Bakanının onayı ile, aşağıdaki tabloda GTP, eşya tanımı, menşe/çıkış ülkeleri
ve firma unvanları belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında karşılarında gösterilen oranlarda
kesin önlemler yürürlüğe konulmuştur.
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(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/22) ile Hin-

distan ve Çin Tayvanı menşeli; İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ

No: 2014/41) ile ÇHC, Endonezya ve Malezya menşeli; İthalatta Haksız Rekabetin Önlenme-

sine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/40) ile Tayland ve Vietnam menşeli 5402.33 GTP altında

tasnif edilen PTİ ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlere ilişkin İthalatta Hak-

sız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler

bu Tebliğ kapsamında alınan önlemler için de geçerlidir.

Geçici önlemlerin kesin olarak tahsili

MADDE 11– (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/20) hükümlerine istinaden alınmış olan teminat

şeklindeki geçici önlemler kesin önlemlere dönüştürülmüş olup, kesinleşen önlemler Kanunun

14 ve 15 inci maddeleri çerçevesinde tahsil edilir. Kesinleşen önlemlerin daha önce alınan ge-

çici önlemlerden yüksek olduğu haller için fark tahsil edilmez, düşük olduğu haller için ise

fark geri ödenir.

Uygulama

MADDE 12 – (1) Gümrük idareleri, 10 uncu maddede GTP, eşya tanımı ve menşe/çıkış

ülkeleri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma

giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranlarda kesin önlemleri tahsil

ederler.

(2) 7 nci maddede belirtilen soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar

genel içerikli olup uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan GTP ve 10 uncu mad-

dedeki tabloda yer alan eşya tanımıdır.

(3) Soruşturma konusu ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda

ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getir-

mez.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/4)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 23/2/2018 tarihli ve 30341 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/2) ile başlatılan ve 10/5/2004

tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma

Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan

kararı içermektedir.
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Soruşturma

MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek

tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu EK-1’de

yer almaktadır.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 4814.20.00.00.00,

4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında yer alan ürün-

lerin ithalatında uygulanan korunma önleminin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına, ek mali yüküm-

lülüğün aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine, Dünya Ticaret Örgütü Ko-

runma Önlemleri Anlaşması’nın 12.3 maddesi gereğince soruşturma konusu eşyanın ihracat-

çıları olarak önemli bir menfaati olan Dünya Ticaret Örgütü üyeleri ile talep olması halinde is-

tişarelerde bulunulmasına, Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi gereğince geliş-

mekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na

öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
ELEKTROMANYETİK ALAN ÖLÇÜM SERTİFİKASI ALINMASINA

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, 21/4/2011 tarihli ve 27912 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Cihazları Güvenlik Sertifikası Yönetmeliğinde
yer alan elektromanyetik alan ölçümü yapacak personelin nitelikleri ile elektromanyetik alan
ölçüm sertifikası alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme

Kanununun 37 nci maddesi ile 21/4/2011 tarihli ve 27912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Elektronik Haberleşme Cihazları Güvenlik Sertifikası Yönetmeliğinin 12 nci maddesine da-
yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Eğitici personel: Kurs programı kapsamında konusunda uzman personeli,
b) Elektromanyetik alan ölçümleri: Güvenlik sertifikası düzenlenmesine esas teşkil

eden ölçümleri,
c) Elektromanyetik alan ölçüm sertifikası: Eğitim sonucu Kurum tarafından düzenlenen

sertifikayı,
ç) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,
d) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sertifika Başvurusu Yapacakların Nitelikleri, Kurs Süresi ve Zamanı,

Kursun İçeriği, Kurs ve Sınav Ücreti, Devam Zorunluluğu,
Sınav ve Değerlendirme ile Sertifika Verilmesi ve

İptali, Diğer Hususlar
Sertifika başvurusu yapacakların nitelikleri
MADDE 4 – (1) Elektromanyetik alan ölçüm sertifikası almak ve bu amaçla verilecek

kursa katılmak isteyen başvuru sahiplerinin; üniversitelerin dört yıllık bölümleri, meslek yük-
sekokulu ile teknik liselerin elektrik, bilgisayar (yazılım, donanım), endüstriyel elektronik kont-
rol ve enstrümantasyon teknolojileri, bilişim, elektronik haberleşme teknolojisi (telekomüni-
kasyon, haberleşme, haberleşme teknolojisi, elektronik haberleşme) mezunu olması gerekir.

(2) Elektromanyetik alan ölçüm sertifikası başvurusu ve bu amaçla düzenlenen kursa
katılmaya yönelik diğer şartlar Kurum internet sayfasından yapılacak ilanla ayrıca belirtilir.

Kurs süresi ve zamanı
MADDE 5 – (1) Elektromanyetik alan ölçüm sertifikası başvuruları Kuruma yapılır.

Kurum gerekli gördüğü takdirde kurs düzenler. 10 (on) kişiden az talep olması halinde kurs
düzenlenmez.

(2) Kursun yapılacağı tarih Kurum tarafından basın ve yayın yoluyla ve/veya Kurum
internet sayfasından yapılacak ilanla duyurulur.

(3) Kurs takvimi ve süresi Kurum tarafından düzenlenir.
Kursun içeriği
MADDE 6 – (1) Elektromanyetik alan ölçüm sertifikası için verilecek kursun konu

başlıkları Kurum tarafından, Kurum internet sayfasından yapılacak ilanla duyurulur.
Kurs ve sınav ücreti
MADDE 7 – (1) Kursa katılanlardan Kurulca belirlenen KDV dâhil toplam bedel üze-

rinden kurs ücreti alınır. İlk sınav ücreti kurs ücretine dâhildir.
(2) Kursa katılıp sınavda başarılı olamayan adaylar bir sonraki sınav döneminde Kurum

hesaplarına KDV dâhil 100 TL (Yüz TL) sınav ücreti yatırarak, tekrar sınava girme hakkına
sahiptir. Sınav ücreti her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi
Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme
oranında artırılır.

21 Haziran 2018 – Sayı : 30455                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67



Devam zorunluluğu
MADDE 8 – (1) Kursun %70’ine devam etmek zorunlu olup, kurs süresinin %30’undan

fazla devamsızlığı olanlar sınava alınmazlar.
Sınav ve değerlendirme
MADDE 9 – (1) Kursiyerler kursun sonunda Kurum tarafından görevlendirilen en az

3 kişilik değerlendirme komisyonu tarafından, kursta uygulanan eğitim programı kapsamında
teorik ve pratik sınava tabi tutulurlar.

(2) Teorik ve pratik sınavların her birinden ayrı ayrı 100 üzerinden en az 70 puan alanlar
başarılı sayılırlar.

(3) Kurs sonunda yapılan sınavda başarısız olan adaylara sınav ücreti ödemeleri koşu-
luyla 4 defa daha sınava girme hakkı verilir. Kurs sonunda yapılan sınav dâhil katıldığı 5 sı-
navda da başarısız olanlar bir daha elektromanyetik alan ölçüm sertifikası başvurusunda bulu-
namazlar.

Elektromanyetik alan ölçüm sertifikası verilmesi ve iptali
MADDE 10 – (1) Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara Kurum tarafından

elektromanyetik alan ölçüm sertifikası düzenlenir. Elektromanyetik alan ölçüm sertifikasının
geçerlilik süresi 5 yıldır. Elektromanyetik alan ölçüm sertifikası süresi bitmiş olanların Kurum
tarafından yapılacak sınavda başarılı olması durumunda elektromanyetik alan ölçüm sertifikası
süresi 5 yıllık süreler halinde uzatılır.

(2) Yerinde ölçüm yapmadan ve/veya yanıltıcı bilgi içeren ölçüm raporu düzenleyen
kişinin ve/veya Kurumun süreç ve sistemlerini yanıltıcı işlem yaptığı tespit edilen kişinin elek-
tromanyetik alan ölçüm sertifikası Kurum tarafından bir daha verilmemek üzere iptal edilir.

(3) Yurt içi veya yurt dışı terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, iltisak ya da irtibatı ol-
duğu yetkili mercilerce tespit edilenlerin elektromanyetik alan ölçüm sertifikası Kurum tara-
fından bir daha verilmemek üzere iptal edilir.

(4) Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen nedenlerden dolayı elektro-
manyetik alan ölçüm sertifikası iptal edilenler, tekrar elektromanyetik alan ölçüm sertifikası
başvurusunda bulunamazlar.

Diğer hususlar
MADDE 11 – (1) Kurumun mevcut personelinden kursa katılım şartlarını sağlayanlar

kurs ve sınav ücretinden muaftır.
(2) Kurum personeli hariç elektromanyetik alan ölçüm sertifikası alınmadan yapılan

elektromanyetik alan ölçümleri Kurum nezdinde geçersizdir.
(3) Kurul, bu Tebliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek üzere

bu Tebliğe ve ilgili diğer mevzuata aykırı olmayacak düzenlemeler yapmaya yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında elektromanyetik alan ölçümlerini yapacak ki-

şilerin eğitimi ile eğitim sonunda verilecek elektromanyetik alan ölçüm sertifikasına ilişkin
her türlü iş ve işlemin Kurumca gerçekleştirilmesi esastır. Ancak, Kurulca gerek görülmesi ha-
linde bahse konu iş ve işlemler Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarıyla imzalanacak protokoller çerçevesinde yaptırılabilir veya müştereken yapılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 13 – (1) 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elek-

tronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslar Arası
Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında
Yönetmelikte Yer Alan Ölçüm Yapacak Personelin Nitelikleri ve Ölçüm Sertifikası Alınmasına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı

yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KĠREÇTAġI ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2018/2019 Pancar Kampanyası Dönemi Ġhtiyacı Olan 15.000 Ton (± % 20 

toleranslı) KireçtaĢı Alımı Ġhalesi T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü Ġli Ġhale Edilecektir. 

Ġhale Kayıt No : 2018/306233 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Bursa Karayolu üzeri 4. Km Susurluk/BALIKESĠR 

b) Telefon No : 0 266 865 19 40 (4 Hat) 

c) Faks No : 0 266 865 26 04-05 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 15.000 Ton KireçtaĢı Satın Alınacaktır. 

b) Teslim yeri : Susurluk ġeker Fabrikası Stok Sahası 

c) iĢin süresi : Ġdare Tarafından Yazılı Olarak Bildirilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Susurluk ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 19.07.2018 Saat 14.30 

4 - Ġhale dokümanı Susurluk ġeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu 4. Km 

Susurluk/BALIKESĠR) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel 

karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - ―KireçtaĢı istihraç ve nakliyesi‖, ―Mucur ve Balast üretimi‖, benzer iĢtir. 

- Ġstekli firma sahibinin ĠnĢaat Mühendisliği diploması’da benzer iĢ olarak kabul 

edilecektir. 

6 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

 5366/1-1 
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3 KALEM LABORATUVAR CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Orman Genel Müdürlüğü Ege Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü 

Müdürlüğü ihtiyacı ―3 Kalem Laboratuvar Cihazı‖ Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

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

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

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

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

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

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

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında belirtilen Ofis 

banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

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

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

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

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

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

bulunacaktır. 

3 - Teklifler,29/06/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - Ġhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 5457/1-1 
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1 KALEM ―OTOMATĠK TABLET PAKETLEME SĠSTEMĠ‖ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Pamukkale Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü 

ihtiyacı 1 kalem "Otomatik Tablet Paketleme Sistemi" Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç 

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

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

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

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

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

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

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

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

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

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 04/07/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

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

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

mektuplarına belirtilecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 5472/1-1 
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LĠSANS VE YAZILIM GÜNCELLEMELERĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı Lisans ve Yazılım 

Güncellemelerinin teknik Ģartnamesine ve teknik Ģartnamesinde belirtilen marka/modellerine 

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

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 28/06/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara, ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve 

teknik Ģartnamesinde belirtilen marka/modellerine 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 Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 5473/1-1 
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MADENĠ YAĞ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikasından: 

Sıvı ve Gres Madeni Yağ alımı, T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları 

dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer 

almaktadır.  

Ġhale kayıt numarası : 2018/307201 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : BeĢyüzevler Mh. ġeker Fabrikası Cd. No: 164 Ereğli/ 

KONYA  

b) Telefon ve Faks Numarası : 332 734 59 30-36, 332 734 59 38  

c) Elektronik Posta Adresi : - 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : - 

2 - Ġhale konusu malın  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Muhtelif cins ve miktarlarda 13.725 kg Sıvı ve Gres 

Madeni Yağ (AĢağıda gösterilmiĢtir.) 

b) Teslim Yeri  : Ereğli ġeker Fabrikası Malzeme Ambarı  

c) Teslim Tarihi  : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip 30 takvim günü 

içinde tek partide teslim edilecektir.  

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı Yer  : Ereğli ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve Saati  : 03.07.2018 - 14:30  

4 - Ġhalemiz, Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5 - Ġhale dokümanı, Ereğli ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV 

Dahil 100,00 Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6 - Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme 

imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmıĢ) takvim 

günüdür. 

11 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir.  

No Ürün Adı Miktarı (kg) 

  1 Speacial SAE 30 1.800 

  2 Hydro Oil 46 2.160 

  3 Kompresör Yağı XT-68 720 

  4 Üniversal Keban EP 85 W/140  2.590 

  5 M 320 Gravis  3.145 

  6 Super Gres EP-2   (16 Kg. Tenekelerde) 2.080 

  7 Gıda Gresi 120 

  8 Super Gres MP-2   (16 Kg. Tenekelerde) 160 

  9 Mobilith SHC 100 Lithium Complex Synthetic Gre  80 

10 Maximus 20 W 50 100 

11 ATF 220 50 

12 Hidrolik Yağ HD 46  720 

 Toplam kg: 13.725 

 5420/1-1 
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TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Menderes Belediye Başkanlığından: 

TaĢınmaz Bilgileri 

1 - ĠHALE KONUSU VE ġEKLĠ: Ġzmir ili, Menderes ilçesi, Bulgurca-Büyükovacık 

mahallesinde bulunan gayrimenkul (tarlanın) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 35’inci maddesi 

(a) bendinde belirtilen Kapalı Teklif Usulü ile aynı Kanunun 37. maddesine göre ihale edilerek 

satıĢı yapılacaktır.  

SATILACAK GAYRĠMENKUL: 

 

Ġli ĠZMĠR Ġlçesi Menderes 

Mahalle-Mevkii Bulgurca-Büyükovacık Cadde - No  

Ada 101 Parsel 1 

Pafta  Yüzölçümü 51.000,59 m2 

Cinsi Tarla    

 

Muhammen Bedel Geçici Teminat ġartname Bedeli 

8.925.104,00 TL 268.000,00.-TL 400,00.-TL 

 

2 - ĠHALENĠN YAPILACAĞI YER, TARĠH VE SAAT: Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve 

diğer özellikleri belirtilen taĢınmaz Menderes Belediyesi’nce 04.07.2018 tarihine tesadüf eden 

ÇarĢamba günü saat 10.00’da Menderes Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak Kapalı Teklif 

Usulü ile satılacaktır. 

3 - ĠHALE ġARTNAMESĠ: Ġstekliler ihaleye iliĢkin bilgileri Menderes Belediyesi, 

ĠĢletme ĠĢtirakler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görebilir ve ihale Ģartnamesini 400,00.-TL 

ücret karĢılığında satın alabilirler. 

4 - SON TEKLĠF VERME SAATĠ: 9.30 

5 - ĠHALEYE KATILABĠLMEK ĠÇĠN VERĠLMESĠ GEREKEN BELGELER: 

A) Gerçek kiĢiler için; 

1) Nüfus cüzdanı fotokopisi 

2) Noter tasdikli imza beyannamesi 

3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kiĢinin Noter onaylı vekaletname 

ve imza beyannamesi 

4) Tebligat için adres beyanı 

5) Geçici teminat yatırdığına dair belge 

6) Ġkametgah sureti 

7) ġartname alındığına dair makbuz ve Ģartname (her sayfası imzalanacak) 

8) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak) 

9)Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname 

B) Tüzel kiĢiler için: 

1) Ġmza sirküleri (Aslı veya noter onaylı) 

2) Tüzel kiĢilerin ilgili makamlardan sicil kaydı (yılı içinde) (aslı) (Ticaret, Sanayi odası vb.) 

3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kiĢinin noter tasdikli 

vekaletnamesi, imza sirküleri (Aslı veya noter onaylı) 

4) Geçici Teminat yatırdığına dair belge 

5) Ġlgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularını belirten son durumu 

gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (aslı veya noter onaylı) 
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6) ġartname alındığına dair makbuz ve Ģartname (her sayfası imzalanacak) 

7) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak) 

8) Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname 

SatıĢ ihalesine teklif verecekler, içinde iç zarfın ve yukarıda istenen belgelerin bulunduğu 

dıĢ zarfı en geç ihale günü saat 9.30’a kadar Ġzmir Menderes Belediye BaĢkanlığı ĠĢletme ve 

ĠĢtirakler Müdürlüğü kira ve ihale, satıĢ birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve 

saatten sonraki teklifler dikkate alınmayacaktır. 

Ġstekliler 04.07.2018 tarihinde saat: 09.30’a kadar Belediyemizin ilgili birimine ulaĢmıĢ 

olmak Ģartıyla, 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesi ve Ģartname hükümlerine uygun olarak 

düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi 

komisyonda hazır bulunmadığı taktirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin olarak kabul edilir. 

Postalarda meydana gelen gecikmelerden Belediye BaĢkanlığının hiçbir sorumluluğu 

bulunmayacaktır. 

SatıĢ Ģartnamesinde belirtilen hususlar alıcı tarafından aynen kabul edilmiĢ sayılır. 

Ġhalenin kesinleĢmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satıĢ Ģartnamesine aykırı bir 

talepte bulunamazlar. TaĢınmaz satıĢ Ġhalesi üzerinde kalan yüklenici satıĢ bedelinin %50’si peĢin 

geri kalan kısmını 1 eĢit taksitle ödeyecektir. 

Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdıĢında düzenlenmiĢ her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiĢ veya apostil Ģerhini havi olması gerekmektedir. 

Ġlan olunur. 5418/1-1 

—— • —— 

TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Eyüpsultan Belediye Başkanlığından: 

1 - Eyüpsultan Ġlçesi, Alibeyköy-Çırçır Mahallesi, F21 pafta, 798 ada, 15 parsel 871,21 m² 

yüzölçümlü Eyüpsultan Belediyesi’ne ait taĢınmaz 05.07.2018 tarihi PerĢembe günü saat 

10:30’da 2886 Sayılı D.Ġ.K’nun 36. maddesine (KAPALI TEKLĠF USULÜ) göre Eyüpsultan 

Belediyesi Encümeni’nce ihalesi yapılacaktır. 

TaĢınmazın Ġmar Durumu: 

Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy - Çırçır mahallesi 798 ada 15 parsel sayılı taĢınmaz 

19.03.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama Ġmar Planı'nda konut alanında 

kalmaktadır. 

2 - Muhammen bedeli 2.613.630,00-TL'dir. 

3 - Ġhaleye ait geçici teminat bedeli 78.408,90-TL'dir. 

4 - Ġhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu ve bu 

Kanunun 74'üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, 

yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminat ve 

Ģartname bedelini yatırmak zorunluluğu bulunmaktadır. 

5 - Ġhaleye katılmak isteyenlerde aranan belgeleri içeren Ģartname mesai saatleri içerisinde 

Plan ve Proje Müdürlüğü’nden 500,00 TL bedelle temin edilebilir, müdürlüğünde görülebilir. 

Ġhale Ģartnamesini almak zorunludur. 

6 - Müracaatlar en geç 05.07.2018 PerĢembe günü ihale saati 10:30’a kadar Plan ve Proje 

Müdürlüğü’ne yapılacaktır. 

7 - Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dıĢ zarfın üzerine 

komisyon baĢkanlığının adresi ile hangi iĢe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi 

yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon baĢkanlığına 

ulaĢması Ģarttır. 5377/1-1 
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ġĠRKETĠMĠZ ARAÇ BAKIM DAĠRESĠ BAġKANLIĞINA BAĞLI ĠġYERLERĠNĠN  

2018 YILI ĠHTĠYACI 700.000 KG ZĠNC FREE SAE 40 DĠZEL  

MOTOR YAĞI SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2018/307621 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : TCDD TAġIMACILIK A.ġ Genel Müdürlüğü GAR/ 

ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0312 309 05 15/71589     Faks: 309 13 65 

c) Web Adresi  : siparissubesi@tasimacilik.gov.tr 

Ġhale konusu malın adı ve miktarı: Araç Bakım Dairesi BaĢkanlığına bağlı iĢyerlerinin 

2018 yılı ihtiyacı 700.000 kg Zinc Free SAE 40 dizel motor yağının temini 

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

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

Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3  Gar-ANKARA/TÜRKĠYE 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD TAġIMACILIK A.ġ. Genel Müdürlüğü Ġhale Komisyonu 

BaĢkanlığına 23/07/2018 Pazartesi günü saat 10:00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD TAġIMACILIK A.ġ. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

BaĢkanlığı SipariĢ ġube Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup Ankara’da TCDD TAġIMACILIK A.ġ. Genel 

Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV Dahil 200.-TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 5401/1-1 

————— 

HT 65000 TĠPĠ YÜKSEK HIZLI TREN SETLERĠNĠN BAKIM ONARIMLARINDA 

KULLANILMAK ÜZERE 6 KALEM YEDEK MALZEME  

SATIN ALINACAKTIR 

Ġhale Kayıt No : 2018/307876 

1 - Ġdarenin: 

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

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71579 - 0312 309 13 65 

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

2 - Ġhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 6 Kalem Yedek Malzeme Alımı 
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3 - Ġhalenin yapılacağı yer : TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 

Kontrol Dairesi BaĢkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu 

oda)/Altındağ Ġlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom 

Caddesi No: 3   Gar-ANKARA/TÜRKĠYE 

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

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

dokümanında belirtilmiĢtir. 

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

26/07/2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

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

BaĢkanlığı SipariĢ ġube Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

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

Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 5402/1-1 

————— 

HT 65000 TĠPĠ YÜKSEK HIZLI TREN SETLERĠNDE KULLANILMAK ÜZERE 

4 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Ġhale Kayıt No : 2018/307850 

1 - Ġdarenin: 

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

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71579 - 0312 309 13 65 

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

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı : 4 Kalem Yedek Malzeme Alımı 

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

Stok Kontrol Dairesi BaĢkanlığı Toplantı Salonu 

(4052 no.lu oda)/Altındağ Ġlçesi, Anafartalar 

Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-ANKARA/ 

TÜRKĠYE 

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

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

dokümanında belirtilmiĢtir. 

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

25/07/2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

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

BaĢkanlığı SipariĢ ġube Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

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

Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 5403/1-1 
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TOZ TUTMA SĠSTEMĠ VE MONTAJI SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Toz Tutma Sistemi ve Montajı Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren ―Esaslar‖ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2018/308621  

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar 

Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 55 - 0312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi  :  

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı,  

  Toz Tutma Sistemi ve Montajı Mal Alımı  

  2 Adet Toz Tutma Sistemi (Yardımcı Donanım ve Sarf 

Malzemeler Dahil) 

  1 Adet Toz Tutma Sistemi (Yardımcı Donanım ve Sarf 

Malzemeler Dahil) 

  1 Adet Toz Tutma Sistemi Sökme-Takma-Montaj 

b) Teslim yeri/yerleri : MTA Genel Müdürlüğü, Maden Analizleri ve Teknolojisi 

Dairesi BaĢkanlığı; 

  - Teknoloji Koordinatörlüğü Cevher ZenginleĢtirme ve 

Metalürji Birimi 104 nolu Metalik Hammadde Hazırlama 

Laboratuvarları, 

  - Analiz Laboratuvarları Koordinatörlüğü Numune 

Hazırlama Birimi Numune Hazırlama Laboratuvarları, 

  - Analiz Laboratuvarları Koordinatörlüğü Numune 

Hazırlama Laboratuvarları (Demontaj) - Mineraloji 

Petrografi AraĢtırmaları Koordinatörlüğü Kesithane 

Laboratuvarı (Montaj) 

c) Teslim tarihi/tarihleri : SözleĢmenin imzalanmasına müteakip, iĢe baĢlama 

talimatı tebliğinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim 

günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları.  

b) Tarihi ve saati : 03/07/2018 - 10:30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin 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 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter ön görülmemiĢtir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

Ġdaremizce mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin kriter ön görülmemiĢtir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, Kamu Ġhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 

eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeĢ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde (MTA Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal Dairesi 

BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü (203 nolu oda) Çankaya/ANKARA) görülebilir ve 50,00 

Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın alınabilir.  

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel HaberleĢme ġube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale 

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 sözleĢme 

imzalanacaktır. Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 5396/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Gelir İdaresi Başkanlığından: 

GELĠR UZMAN YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

I - SINAVA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

BaĢkanlığımızca, aĢağıdaki tabloda belirtilen yerlerde açık bulunan kadrolara atanmak 

üzere, 1000 (bin) Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

 

ATAMA YAPILACAK YERLER 

KONTENJAN TOPLAM ĠLĠ ĠLÇESĠ 

ADANA MERKEZ 25 25 

ANKARA MERKEZ 170 170 

AYDIN 

MERKEZ 10 

25 
NAZĠLLĠ 5 

SÖKE 5 

DĠDĠM 5 

BALIKESĠR 
MERKEZ 15 

20 
AYVALIK 5 

BURSA MERKEZ 50 50 

DENĠZLĠ MERKEZ 20 20 

DĠYARBAKIR 
MERKEZ 15 

20 
ERGANĠ 5 

EDĠRNE 
MERKEZ 15 

20 
UZUNKÖPRÜ 5 

ESKĠġEHĠR MERKEZ 20 20 

ĠSTANBUL MERKEZ 300 300 

ĠZMĠR MERKEZ 75 75 

KAHRAMANMARAġ 

MERKEZ 15 

25 AFġĠN 5 

ELBĠSTAN 5 

KAYSERĠ MERKEZ 25 25 

KONYA MERKEZ 25 25 

MALATYA MERKEZ 25 25 

MANĠSA 

MERKEZ 10 

25 
SALĠHLĠ 5 

SOMA 5 

ALAġEHĠR 5 

MERSĠN MERKEZ 15 15 

MUĞLA 

MERKEZ 5 

20 
BODRUM 5 

FETHĠYE 5 

MARMARĠS 5 
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ATAMA YAPILACAK YERLER 

KONTENJAN TOPLAM ĠLĠ ĠLÇESĠ 

SAKARYA MERKEZ 20 20 

SAMSUN MERKEZ 20 20 

ġANLIURFA MERKEZ 20 20 

TRABZON MERKEZ 20 20 

ZONGULDAK 
MERKEZ 10 

15 
EREĞLĠ 5 

 

Adaylar, baĢvuru sırasında sadece bir ili tercih edebileceklerdir. Tercih edilen bu ilin 

ilçelerine de atama yapılacağı belirlenmiĢse adaylar atanmak istedikleri ilçeleri öncelik sırasına 

göre baĢvuru formunda belirteceklerdir. Adaylar daha sonra bu tercihlerinden 

vazgeçemeyeceklerdir. 

Sınava katılma Ģartlarını taĢıyan ve usulüne uygun olarak baĢvuranların; il bazında toplam 

kadro sayısının 5 (beĢ) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri il dikkate alınarak KPSS (A) 

P48 türünden en yüksek puan almıĢ olan adaydan baĢlamak üzere 5 (beĢ) katı aday giriĢ sınavına 

çağrılacaktır. KPSS (A) P48 türünden eĢit puan almıĢ olmaları nedeniyle son sıradaki aday 

sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır. 

II - SINAV TARĠHĠ VE YERĠ 

- GiriĢ sınavının yazılı bölümü 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da 

yapılacaktır. 

- Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava 

gireceklerine iliĢkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce e-Devlet portalı 

(http://www.turkiye.gov.tr) ile BaĢkanlığımız resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan 

edilecektir. 

III - SINAV BAġVURU ġARTLARI 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel 

Ģartları taĢımak, 

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iĢletme, iktisadi ve 

idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık 

fakültelerden birini bitirmiĢ olmak, 

- 01.01.2018 tarihi itibarıyla otuz beĢ yaĢını doldurmamıĢ olmak (01.01.1983 tarihinde 

veya bu tarihten sonra doğmuĢ olmak), 

- Erkek adaylar için askerlikle iliĢiği olmamak, 

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak, 

- ÖSYM tarafından 21 Mayıs 2017 ve 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu 

Personel Seçme Sınavının KPSS (A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almıĢ olmak, 

- Süresi içinde baĢvuru yapmıĢ olmak. 

IV - SINAV BAġVURUSU 

- BaĢvurular, 03 Temmuz 2018 Salı günü baĢlayıp, 26 Temmuz 2018 PerĢembe günü saat 

17.30'da sona erecektir. 
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- BaĢvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki ―Online Sınav Sistemi‖ne kayıt 

olarak, sistemde yer alan sınav baĢvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle 

yapılacaktır. BaĢvuru formunun doldurulmasına iliĢkin açıklamalar internet sitesinde yer 

almaktadır.  

- Posta yoluyla gelen baĢvurular kabul edilmeyecektir.  

V - SINAV ġEKLĠ VE KONULARI 

- GiriĢ sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aĢamalıdır. 

- GiriĢ sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleĢtirilecek olup, sınav konularına aĢağıda 

yer verilmiĢtir. 

Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi; 

Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, Ġdare Hukuku ve Ġdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, 

Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-ġirketler-Kıymetli Evrak), Ġcra ve Ġflas 

Hukuku (Genel Hükümler). 

Ġktisat Grubu; Makro Ġktisat, Mikro Ġktisat, Uluslararası Ġktisat, ĠĢletme Ġktisadı, 

Uluslararası Ekonomik ĠliĢkiler ve KuruluĢlar. 

Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları. 

Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, ġirketler Muhasebesi, Mali 

Tablolar Analizi, Ticari Hesap. 

VI - DEĞERLENDĠRME 

- Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan 

adaylardan; yerler itibarıyla, adayların baĢvuru sırasında tercih ettikleri il dikkate alınarak en 

yüksek puan alan adaydan baĢlamak üzere, o il için atama yapılacak toplam kadro sayısının iki 

katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca, son sıradaki adayla eĢit puan alan adaylar da sözlü 

sınava çağrılacaktır. 

- Yazılı sınavda baĢarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. 

- Sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme 

yeteneği, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek ve kültürü, bilimsel ve teknolojik 

geliĢmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak, her adaya sınav kurulu baĢkan ve üyelerinin 

(sözlü sınavın birden fazla komisyon tarafından yapılması halinde ilgili komisyon üyelerinin) her 

biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması 

sözlü sınav puanını teĢkil eder. 

- Sözlü sınavda baĢarılı olmak için alınan puanın 70'ten az olmaması gerekmektedir. 

- GiriĢ sınavı puanı; sözlü sınavda baĢarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav 

puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. 

- GiriĢ sınavı sonuçları, sınav kurulunca, giriĢ sınav puanı en yüksek adaydan baĢlamak 

suretiyle baĢarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar asil aday 

belirlenir.  

- Ayrıca baĢarılı olmak Ģartıyla giriĢ sınavında ilan edilen yerlerdeki kadronun %25’ine 

kadar yedek aday belirlenir.  
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- Asil ve yedek listeler, bu duyuruda belirtilen yerler göz önünde bulundurulmak suretiyle 

oluĢturulacaktır.  

- Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriĢ sınavı puanının eĢit olması 

halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanının da eĢit olması halinde, KPSS (A) P48 

puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. 

- Yedek listede yer alan adayların hakları aynı il için yapılacak müteakip yazılı sınav 

tarihine kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik 

teĢkil etmez. Ayrıca, bu süre içerisinde baĢka bir il için açılan sınavda baĢarılı olarak ataması 

yapılan yedek adayların hakları sona erer. 

- GiriĢ sınavından 70 ve üzerinde puan almıĢ olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya 

giremeyen adaylar için müktesep hak teĢkil etmez. 

VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ĠTĠRAZ 

- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sözlü sınavın yeri ve tarihine 

iliĢkin listeler, uygun yerlere asılmak ve BaĢkanlık resmi internet sitesinde 

(http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. 

- GiriĢ sınavında baĢarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı 

asil ve yedek listeler uygun görülen yerlere asılmak ve BaĢkanlık resmi internet sitesinde 

(http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer 

alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir. 

- Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün 

içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Ġtirazlar, sınav 

kurulu tarafından incelenecek ve en geç beĢ iĢ günü içinde karara bağlanarak sonuç ilgiliye yazılı 

olarak bildirilecektir. 

VIII - DĠĞER HUSUSLAR 

- GiriĢ sınavının yazılı bölüme girmeye hak kazanan adaylar için ―Sınav GiriĢ Belgesi‖ 

düzenlenecektir. Sınav GiriĢ Belgesine iliĢkin duyuru giriĢ sınavının yazılı bölümüne girmeye hak 

kazanan adayların ilan edilmesi aĢamasında yapılacaktır. Adayların sınava girebilmeleri için 

Sınav GiriĢ Belgesi ile birlikte, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti 

Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamıĢ pasaport 

belgelerinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin 

olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır. 

- Adayların tabloda gösterilen iller dıĢında bir ili tercih etmeleri veya birden fazla il 

tercihinde bulunmaları halinde baĢvuruları geçersiz sayılacaktır. 

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili 

hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

- Adayların çanta ve benzeri eĢyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, 

cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dıĢında fonksiyonu 

bulunan saatlerle sınava girmeleri yasaktır. Bu eĢya, araç ve cihazları yanında bulunduranların 

durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. 
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- Adaylar sınavda yapacakları iĢaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu 

yazan siyah kurĢun kalem, kalemtıraĢ ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap kağıdında 

yapılacak iĢaretlemelerin uygun Ģekilde yapılması ve değiĢtirilmek istenen iĢaretlemelerin iz 

bırakmayacak Ģekilde silinmesi konusundaki sorumluluk adaylara aittir. 

- Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teĢebbüs edenler ile sınav 

kâğıtlarına belirtici iĢaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı 

geçersiz sayılacak ve bu kiĢiler hakkında yasal iĢlem yapılacaktır. 

- Asil listede yer alanlardan atama iĢlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre 

içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde baĢvurmayanlar ile gerekli Ģartları taĢımadığı sonradan 

anlaĢılanların atama iĢlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre 

içinde mazeretsiz olarak baĢvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve 

baĢlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmıĢ hak sayılmaz. 

- Sınavı kazananlardan, sınav baĢvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 

edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu Ģekilde atamaları 

yapılmıĢ olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır. 

- Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde baĢvuruda bulunmayanlar, 

atama iĢleminden sarfınazar edenler (atama iĢleminden sarfınazar edenlerin tekrar atanma 

talebinde bulunmaları halinde talepleri dikkate alınmaz), atamaları iptal edilenler, memurluğa 

alınma Ģartlarından herhangi birini taĢımadığının anlaĢılması üzerine ataması yapılmayanlar ile 

göreve baĢladıktan sonra çeĢitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerlerine, Gelir Ġdaresi 

BaĢkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası dikkate alınmak 

suretiyle sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren bir yılı aĢmamak kaydıyla aynı yer için 

hazırlanan yedek listedeki adaylar sırası ile aynı usulle uzman yardımcısı kadrolarına atanır. 

Atama yapılacak bir yer için hazırlanmıĢ listede yer alan adaylar sadece bu yer için yapılacak 

atamalarda dikkate alınır. 

- Atanılan yerlerde beĢ yıl süreyle çalıĢılması zorunludur. Bu sürenin hesabında, fiilen 

çalıĢılmayan sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalıĢılmıĢ sayılır. Bu süreyi 

doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz. Ancak, göreve baĢladıktan sonra özür halleri 

ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerlerde hizmetlerine ihtiyaç duyulması kaydıyla, bu süreyi 

tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler. Özür halleriyle ilgili olarak, 19/4/1983 

tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer 

DeğiĢtirme Suretiyle Atanmalarına ĠliĢkin Yönetmeliğin bu husustaki hükümleri uygulanır.  

- Ataması yapılan uzman ve uzman yardımcıları,  5 yıllık süre zarfında atandıkları yerin 

dıĢında baĢka bir yerde (atanılan yerde bulunan Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu birimleri 

hariç), tedviren, vekaleten veya geçici olarak görevlendirilemezler. 

- Atanılan yerde beĢ yıl süreyle çalıĢma zorunluluğunu doldurmamıĢ uzman ve uzman 

yardımcıları karĢılıklı yer değiĢtirme talebinde bulunabilir. KarĢılıklı yer değiĢtirme talepleri, 

BaĢkanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. KarĢılıklı yer değiĢtirme talebinde bulunan 

kiĢilerin atamasının yapılması halinde sonradan vazgeçme talepleri dikkate alınmaz. 

Ġlan olunur. 5464/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

RÜZGÂR ENERJĠSĠNE DAYALI DENĠZ ÜSTÜ (OFFSHORE) YENĠLENEBĠLĠR 

ENERJĠ KAYNAK ALANLARI VE BAĞLANTI KAPASĠTELERĠNĠN  

TAHSĠSĠNE ĠLĠġKĠN YARIġMA ĠLANI 

1 - Ġdare Bilgileri 

Ġdarenin; 

Adı : T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Adresi : Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, EskiĢehir Yolu 7. Km, 

No: 166,   06520 Çankaya/ANKARA 

Telefon numarası : 0 312 295 51 10 

Faks numarası : 0 312 295 50 05 

Elektronik posta adresi : yeka@yegm.gov.tr 

2 - YarıĢma Bilgileri 

YarıĢmanın; 

a) Niteliği, türü, miktarı: ġartnamede belirtilen bağlantı bölgeleri içinde olacak Ģekilde 

tesis edilecek ve elektrik iletim sistemine bağlanabilecek toplamda 1200 (binikiyüz) MWe 

gücündeki deniz üstü rüzgar enerjisi santrallerinin kurulacağı yenilenebilir enerji kaynak 

alanlarının tahsis edilmesi ve bu alanlar için belirlenen bağlantı kapasitelerinin kullandırılmasının 

sağlanmasıdır. 

b) YarıĢmaya katılabilme Ģartları ve istenen belgeler 

YarıĢmaya ancak tüzel kiĢi veya birden fazla tüzel kiĢi tarafından kurulan iĢ ortaklıkları 

veya konsorsiyumlar baĢvurabilir. Diğer yarıĢmaya katılabilme Ģartları ve yarıĢmada istenen 

belgeler ġartnamede yer almaktadır. 

c) ġartname bedeli ile bedelin yatırılacağı, ġartnamenin görüleceği ve temin edileceği yer 

ġartname bedeli 20.000 (yirmibin) TL olup, bedelin yatırılacağı banka iĢlemlerine iliĢkin 

bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Hesap ismi (Alıcı) : T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Merkez Saymanlık 

Müdürlüğü 

ġube Adı : T.C. Merkez Bankası Ankara ġubesi 

Hesap No (IBAN) : TR 5700 0010 0100 0003 5015 4015 

ġartname, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nde 

görülebilir ve temin edilebilir. Her ne surette olursa olsun, ġartname almak için ödenmiĢ tutarlar 

iade edilmez. 

ç) BaĢvuru yeri, tarihi ve saati 

BaĢvurular, 23/10/2018 tarihi saat 12:00’a kadar, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne elden teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten 

sonra Ġdare’ye yapılacak baĢvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. BaĢvuruların incelenmesine 

aynı tarih ve adreste saat 14:00’da baĢlanarak detay incelemeye geçilecektir. 

d) YarıĢma yeri, tarihi ve saati 

YarıĢma yeri, tarihi ve saati, Ġdare tarafından yarıĢmacılara bildirilecektir. 
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3 - Teminat Türü ve Tutarı 

BaĢvuru aĢamasında kesin, 1 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dıĢı 

ve 20 (yirmi) milyon ABD Doları tutarında teminat mektubu Ġdareye sunulacaktır. YarıĢmanın 

kazanılması halinde ise, SözleĢmenin imzalanacağı tarihten en geç 1 (bir) gün öncesine kadar 

ġartnamede belirlenen teminat mektubu formatında baĢkaca bir değiĢiklik yapılmadan sadece 

ilgili bölümler doldurulmak suretiyle toplamda 100 (yüz) milyon ABD Doları tutarında, 10 yıl 

süreli teminat mektubu Ġdareye sunulacaktır. Bu durumda baĢvuru aĢamasında sunulmuĢ olan 

teminat mektubu iade edilecektir. 

4 - YarıĢma BaĢlangıç Tavan Fiyatı ve Alım Süresi 

• YarıĢma BaĢlangıç Tavan Fiyatı: 8,00 (sekiz) ABD Dolar-cent/kWh 

• Elektrik enerjisi alım süresi: SözleĢme kapsamında kurulacak ilk elektrik enerjisi üretim 

tesisinin ilk geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren üretilen ilk 50 (elli) TWh miktarın 

sisteme verildiği süre 

Elektrik enerjisi alım süresi, kurulan ilk elektrik enerjisi üretim tesisinin ilk geçici kabul 

tarihinden itibaren baĢlar. 

5 - Ġdare, YarıĢmayı yapıp yapmamakta, serbesttir. Ġdare baĢvuru tarihini belirli bir tarihe 

kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar ertelemekte serbesttir. Bu husus baĢvuru 

tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır. 5471/1-1 

—— • —— 

Sağlık Bakanlığından: 

DÜZELTME ĠLANI 

4375 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununun 26 ncı maddesi gereğince, Asur Ecza 

Deposu Medikal Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi ile Ģirkette hisseleri olan (TC Kimlik No: 

24442664316) Mehmet NASIRLI ve (T.C. Kimlik No: 31915975572) Zeliha Selen TOKGÖZ'e 

2 (iki) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluĢlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı 

14.06.2018 tarihli ve 30451 sayılı Resmi Gazete'nin 131'inci sayfasında (5323) ilan numarası ile 

yayımlanan yasaklama formunda Mehmet NASIRLI'ya ait T.C. Kimlik Numarası sehven 

"35314130564" Ģeklinde yazılmıĢtır. Anılan kiĢiye ait T.C. Kimlik Numarası "24442664316'' 

Ģeklindedir. 

Ġlanen duyurulur. 5462/1-1 

—— • —— 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. 

(TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğünden:  

DÜZELTME ĠLANI 

14.06.2018 tarih ve 30451 sayılı Resmi Gazete’de Aslına uygun olarak yayımlanan 

ihalelere katılmaktan yasaklama kararında Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan firmalardan Akay 

ĠnĢaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited ġirketinin vergi numarası yasaklama formunda sehven 

014 022 2433 olarak yayımlanmıĢtır. Akay ĠnĢaat firmasının vergi numarası 014 039 5416 olarak 

düzeltilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5463/1-1 

—— • —— 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinden: 

DOKTOR ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR 

Üniversitemiz GSTMF Mimarlık Bölümü'ne ve ĠĠSBF Psikoloji Bölümü'ne 2547 S. 

Kanunun 65. maddesine, Öğr. Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin 7. ve 8. 

maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün 

statüde çalıĢacak Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır. 
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Adayların ekinde özgeçmiĢ, diploma, yurtdıĢı diplomalar için denklik belgesi bulunan 

dilekçelerini iĢbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat teslim 

etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taĢımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen veya 

postayla yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi BÖLÜM: Mimarlık Bölümü 

AKADEMĠK UNVANI: Dr. Öğr. Üyesi ALINACAK AKADEMĠSYEN SAYISI: 1 

ÖZEL KOġULLAR: Mimarlık alanında lisans, yüksek lisans ve doktora diplomasına 

sahip olmak,  

Mimarlık alanında bilgisayar aplikasyonları, dijital medya, fabrikasyon, sanal teknolojiler, 

dijital tasarım ve hesaplama konularında uzmanlık. Uluslararası çalıĢma deneyimi olmak. 

Endeksler tarafından taranan prestijli yurtdıĢı dergilerde ve uluslararası basımevleri tarafından 

yayınlanmıĢ kitaplarda yayın yapmıĢ, Ulusal veya Uluslararası kurumlarca desteklenmiĢ araĢtırma 

projelerinde yürütücü veya araĢtırmacı olarak görev almıĢ bulunmak. Uzmanlık alanında 

uluslararası konferanslarda sunuĢ yapmıĢ olmak. Bilgisayar destekli tasarım dersleri eğitiminde 

deneyimi olmak. 

FAKÜLTE: Ġktisadi, Ġdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi BÖLÜM: Psikoloji Bölümü 

AKADEMĠK ÜNVANI: Dr. Öğr. Üyesi  

ALINACAK AKADEMĠSYEN SAYISI: 1 

ÖZEL KOġULLAR: BiliĢsel Bilim alanında Doktora diplomasına sahip olmak, hareket 

gözlemleme ve görsel algı alanında uzmanlık. Uluslararası çalıĢma deneyimi olmak. 

Nörogörüntüleme, davranıĢsal deney ve bilgisayarla modelleme çalıĢmaları bulunmak. 

AraĢtırmalarını saygın bilimsel dergilerde yayınlanmıĢ ve bu yayınlara atıflar almıĢ ve lisans ve 

lisansüstü düzeyde ders verme konusunda deneyimi olmak. 

BAġVURU ADRESĠ: Ġhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü,  

Üniversiteler Mahallesi, Bilkent Ankara  5422/1-1 

—— • —— 

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:  

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 

Fakültesi Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü’ne Doçent alımı gerçekleĢtirilecektir. 

 

Fakülte Bölüm Unvan Adet Uzmanlık Alanı 

Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler Fakültesi 

Uluslararası 

ĠliĢkiler 
Doçent 1 

Uluslararası Güvenlik, Siyasi ÇatıĢmalar, 

Türkiye DıĢ ve Güvenlik Politikaları 

 

BaĢvurular Ġçin Gerekli Belgeler:  

- BaĢvuru Dilekçesi,  

- ÖzgeçmiĢ,  

- Onaylı Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri - 

yurtdıĢından alınmıĢ diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması 

gerekmektedir.)  

- Bilimsel çalıĢma ve yayınlar. 

BaĢvuruların 4 nüsha halinde ilan tarihinden itibaren 15 (onbeĢ) gün içinde 

Rektörlüğümüze elden teslim edilmesini önemle rica ederiz. BaĢvurular gizli tutulacaktır. 

BAġVURU ADRESĠ: 

IĢık Üniversitesi, MeĢrutiyet Köyü, Üniversite Sok. No: 2     34980 ġile - Ġstanbul 

Tel: 0 216 712 14 60 5466/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

Ġzmir Ġli, 37. Grup (ÇeĢme Ġlçesi, Dalyan Mahallesi) Doğal Sit Alanı, Bakanlık 

Makamının 12.06.2018 tarihli ve 106071 sayılı OLUR’u ile ―Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma 

Alanı‖ ve ―Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı‖ olarak tescil 

edilmiĢtir. 

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ―Korunan Alanların 

Tespit, Tescil ve Onayına ĠliĢkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik‖in 3. Maddesinin  (j) bendinde yer alan ―Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının 

ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet 

sayfasında bir ay süre ile duyurulur.‖ hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının 

tescili tebliğ olunur. 

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr ve www.csb.gov.tr adreslerinde 

mevcuttur. 

 

 
 5421/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KOCAELĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
  81.00.188 
Toplantı Tarihi ve No : 25/04/2018 - 215 TOPLANTI YERĠ 
Karar Tarihi ve No : 25/04/2018 - 3496 KOCAELĠ 
Düzce Ġli, Merkez Ġlçesi, Çınardüzü Mahallesinde yer alan, mülkiyeti Ģahsa ait 400 parsel 

ve mülkiyeti Hazineye ait tescil harici ve orman alanında yer alan 12.-13. yüzyıla tarihlenebilen 
kale kalıntıları ile ilgili sit öneri talebi ile ilgili; Düzce Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nün 28/12/2017 tarih ve sayılı 77972361.169/1915 sayılı yazısı ve ekleri okundu, 
dosyası ve ekleri incelendi, raportör raporu okundu. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Düzce Ġli, Merkez Ġlçesi, Çınardüzü Mahallesinde yer alan, mülkiyeti Ģahsa ait 400 parsel 
ve mülkiyeti Hazineye ait tescil harici ve orman alanında yer alan 12.-13. yüzyıla tarihlenebilen 
kale kalıntıları ile ilgili sit öneri talebine iliĢkin; söz konusu alanın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 
olarak ilan edilmesine, sit alanı sınırlarının karar eki haritada gösterildiği Ģekliyle belirlenmesine, 
658 sayılı ilke kararının I. Maddesinde yazılı hususların geçiĢ dönemi koruma ve kullanma 
koĢulları olarak belirlenmesine, söz konusu alanda bulunan ağaçların kesme, budama ve 
gençleĢtirme iĢlemlerinin yapılabileceğine, zeminde Kurul izni olmadan inĢai ve fiziki bir iĢlemin 
yapılmamasına, alanda güvenlik tedbirlerinin ilgili birimlerce alınmasına karar verildi. 

 
 5385/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KOCAELĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KOCAELĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  41.00.1110 
Toplantı Tarihi ve No : 29/05/2018 - 218 TOPLANTI YERĠ 
Karar Tarihi ve No : 29/05/2018 - 3529 KOCAELĠ 
Kocaeli Ġli, Ġzmit Ġlçesi, Kabaoğlu Mahallesinde yer alan, mülkiyeti Ģahsa ait, sit dıĢı/ 

tescilsiz, 0 Ada, 2178 Parsele iliĢkin sit öneri talebi ile ilgili; Kocaeli Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nün 15/01/2018 tarih ve 62901608-621.04./E36837 sayılı yazısı ve ekleri okundu, 
dosyası ve ekleri incelendi, raportör raporu okundu. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Kocaeli Ġli, Ġzmit Ġlçesi, Kabaoğlu Mahallesinde yer alan, mülkiyeti Ģahsa ait, sit dıĢı/ 
tescilsiz, 0 Ada, 2178 Parsel ile ilgili sit öneri talebine iliĢkin; 08.01.2018 tarihli Müze uzman 
raporu doğrultusunda Müze Müdürlüğü uzmanlarınca alanda yapılan incelemelerde ortaya çıkan 
taĢınır kültür varlıkları ile yüzeyde yoğun olarak yer alan kırık seramik parçaları sebebiyle söz 
konusu 0 Ada, 2178 Parselin karar eki haritada gösterildiği Ģekliyle III. Derece Arkeolojik Sit 
Alanı olarak ilan edilmesine, koruma amaçlı imar planı hazırlanıncaya kadar 658 sayılı ilke 
kararının III. Maddesinde yazılı hususların geçiĢ dönemi koruma ve kullanma koĢulları olarak 
belirlenmesine, alanda her türlü güvenlik tedbirlerinin ilgili birimlerce alınmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KOCAELĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 19.12.2017 - 204 TOPLANTI YERĠ 
Karar Tarihi ve No : 19.12.2017 - 3292 KOCAELĠ 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KOCAELĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  81.00.182 

Toplantı Tarihi ve No : 28/03/2018 - 212 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28/03/2018 - 3445 KOCAELĠ 

Düzce ili, Merkez ilçesi, Cedidiye mahallesi, 85 ada, 3 parselde bulunan Ģahıs mülkü 

taĢınmazın tescil talebine iliĢkin 06.11.2017 tarihli Ģahıs dilekçesi ile raportör raporu okundu. 

Dosyası ve ekleri incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Düzce ili, Merkez ilçesi, Cedidiye mahallesi, 85 ada, 3 parselde bulunan Ģahıs mülkü 

taĢınmazın 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi gereğince taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil 

edilmesine, 85 ada-4, 13,14,15 numaralı parsellerin, tescil edilen 85 ada-3 parselin koruma alanı 

olarak belirlenmesine, koruma grubunun 2. Grup olarak belirlenmesine, söz konusu yapının 

özgün olmayan cephe kaplamalarının söküm iĢlemleri yapıldıktan sonra yapıya iliĢkin rölöve, 

restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlatılarak Kurulumuza iletilmesine, yapıya iliĢin her 

türlü güvenlik tedbirinin mülk sahibi ve ilgili birimlerce alınmasına karar verildi. 

 5389/1-1 

————— 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 15.05.2018 - 180 TOPLANTI YERĠ 
Karar Tarihi ve No : 15.05.2018 - 3101 ERZURUM 
Bayburt Ġli, Merkez, TaĢocağı Köyünde bulunan Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu tarafından 23.03.2018 gün ve 3031 sayılı karar ile I. derece arkeolojik sit ilan edilen 
Topuk Höyük’ün koordinatları kadastro paftasıyla çakıĢtırıldığında kayma olduğundan sit 
sınırının yeniden düzenlenmesi talebini içeren Bayburt Kadastro Müdürlüğünün 10.04.2018 tarih 
ve E.1011212 sayılı yazısı gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca dosyasında 
yapılan inceleme sonucu hazırlanan 2018/242899 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler 
incelendi, yapılan görüĢme sonucunda; 

Bayburt Ġli, Merkez, TaĢocağı Köyünde bulunan Kurulumuzun 23.03.2018 gün ve 3031 
sayılı kararı ile I.derece arkeolojik sit ilan edilen Topuk Höyük’ün sit sınırının, karar eki haritada 
düzenlendiği Ģekliyle yeniden belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 01.06.2018 - 353 TOPLANTI YERĠ 
Karar Tarihi ve No : 01.06.2018 - 7930 BURSA 
Bursa Ġli, Mustafa Kemal PaĢa Ġlçesi, Alpagut Mahallesinde özel mülkiyette tarla 

vasfındaki 790 nolu parselde yapılan kaçak kazı ve kaçak kazılar sonucu açığa çıkartılan 
arkeolojik kalıntıların bulunduğu alanın tescil önerisine yönelik Bursa Ġl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğünün 26.02.2018 tarih ve E.170435 sayılı yazısı ve Kurul Müdürlüğünün 29.05.2018 
tarih ve 276586 sayılı Müdürlük uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi yapılan 
görüĢmeler sonucunda; 

Bursa Ġli, Mustafa Kemal PaĢa Ġlçesi, Alpagut Mahallesi,790 parselde yapılan kaçak kazı 
sonucu açığa çıkartılan arkeolojik kalıntıların bulunduğu alanın; 2863 sayılı yasanın 7 ve 8. 
Maddeleri kapsamında, karar eki sit fiĢi ve paftasında köĢe koordinatları ile belirtildiği Ģekliyle I. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı (5 pafta, 788-790 parseller kısmen) ve III. Derece Arkeolojik Sit 
Alanı (5 pafta, 788, 790, 791, 793, 794 parseller kısmen) olarak tesciline, ilan iĢlemlerinin 
gerçekleĢtirilmesine ve Tapu Kütüğü beyanlar hanesine ―I ve III. Derece Arkeolojik Sit‖ Ģerhinin 
konularak belgeleriyle birlikte Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, 

- Kaçak kazı çukurlarının Ġlgili Müze Müdürlüğü denetiminde belgelenerek 
kapatılmasına, 

- Kaçak kazı sorumluları hakkında 2863 sayılı yasanın 9 ve 57. Maddeleri kapsamında 
yasal soruĢturma açtırılarak sonucundan Kurulumuza bilgi verilmesine, 

- Alanda yeni kaçak kazıların önlenmesi amacıyla kolluk güçleri tarafından rutin 
kontrollerin arttırılması ve güvenlik önlemlerinin alınmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 01.06.2018 - 353 TOPLANTI YERĠ 
Karar Tarihi ve No : 01.06.2018 - 7926 BURSA 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
  26.02.176 
Toplantı Tarihi ve No : 30/03/2017 - 228 TOPLANTI YERĠ 
Karar Tarihi ve No : 30/03/2017 - 5034 ESKĠġEHĠR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 29/05/2018 - 268 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29/05/2018 - 4423 SAFRANBOLU 

 



Sayfa : 198 RESMÎ GAZETE 21 Haziran 2018 – Sayı : 30455 

 

 

 
 5361/1-1 



21 Haziran 2018 – Sayı : 30455 RESMÎ GAZETE Sayfa : 199 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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————— 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  80 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2018/11809 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına

Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
2018/11813 Gümüşhane İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Altın ve Çinko Flotasyon Tesisinden

Çıkan Atığın Stoklanması Amacıyla İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar

2018/11837 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Faaliyeti Gösteren Tesisler İçin
Uygulanacak Fiyat ve Süreler ile Yerli Katkı İlavesine İlişkin Kararda Değişiklik
Yapılması Hakkında Karar

2018/11845 154 kV Karaköprü Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye
Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar

2018/11864 380 kV Kastamonu 380 Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar

2018/11935 Muhtelif İl Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Enerji Nakil Hatlarının Yapımı
Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2018/11953 Eskişehir İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Enerji Nakil Hattının Yapımı
Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
–– Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği
–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Asansör Mühendis

Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Mekanik Tesisat Hizmetleri

Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Stratejik Planlama

Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Yatırım Hizmetleri

Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/23)
–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/4)
–– Elektromanyetik Alan Ölçüm Sertifikası Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI
–– Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

NOT: 20/6/2018 tarihli ve 30454 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

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

Günlük Değerleri


