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YÖNETMELİKLER

Sağlık Bakanlığından:
TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eği-

timi, uzmanlık belgelerinin verilmesi ve Tıpta Uzmanlık Kurulunun çalışma usul ve esaslarını
düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Tıpta Uzmanlık Kurulu ile tıp ve diş hekimliği alanlarında eğitim
vermeye yetkili kurum ve uzmanlık eğitimi ile ilgili programları ve kişileri kapsar.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı

San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesinin 369 uncu ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Çizelgeler: 1219 sayılı Kanunun eki tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık dalları ve

eğitim sürelerine dair Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 sayılı çizelgeleri,
c) Donanım: Programın yatak sayısı, eğitim araç ve gereçleri, tıbbi cihazları gibi fiziki

yapısını,
ç) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
d) Eğitici: Uzmanlık eğitimi verme yetkisine sahip kişileri,
e) Eğitim sorumlusu: İlgili programdaki eğitimin koordinasyonunda yetkili ve sorumlu

olan eğiticiyi,
f) Fakülte: Tıp veya diş hekimliği fakültelerini,
g) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
ğ) Kurul: Tıpta Uzmanlık Kurulunu,
h) Kurum: Programların bağlı olduğu kurumları,
ı) Kurum eğitim sorumlusu: Eğitim kurumundaki uzmanlık eğitiminin yürütülmesinden

sorumlu olan eğiticiyi,
i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
j) Program: Bir ya da birden fazla kurum tarafından ilgili uzmanlık dalının eğitimine

yönelik eğitim standardını da içeren çekirdek eğitim müfredatını karşılayacak şekilde yapılan-
dırılmış fonksiyonel yapıyı,

k) Program standardı: Bir programın uzmanlık eğitimi verebilmesi için sahip olması
gereken asgari donanım, eğitici ve portföy düzeyini gösteren müfredat bileşenini,

l) Portföy: Bir programın uzmanlık eğitimi için gereken vaka, ameliyat, tetkik ve diğer
tıbbi iş ve işlem çeşitliliğini,

m) Rotasyon: Uzmanlık öğrencisinin uzmanlık eğitimi süresi içerisinde, kendi uzmanlık
dalı dışındaki diğer uzmanlık dallarında Kurul tarafından belirlenen ve tamamlanması zorunlu
olan eğitimi,

n) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
o) UETS: Uzmanlık Eğitimi Takip Sistemini,
ö) Uzman: Çizelgelerde yer alan dallardan birinde uzmanlık eğitimini tamamlayarak o

dalda sanatını uygulama hakkı ve uzmanlık unvanını kullanma yetkisi kazanmış olanları,
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p) Uzmanlık eğitimi: Tıp veya diş hekimliğinde uzman olabilmek için gereken eğitim
ve öğretimi,

r) Uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatı: Uzmanlık eğitimi yapılabilmesi için bir prog-
ramın uygulaması gereken, mezuniyet öncesi ulusal çekirdek eğitim programını içerecek şe-
kilde hazırlanan asgari eğitim ve öğretim müfredatını,

s) Uzmanlık eğitimi genişletilmiş müfredatı: Her program için çekirdek eğitim müfre-
datının tamamını kapsayacak şekilde hazırlanan ve o programa özgü eğitim ve öğretim müf-
redatını,

ş) Uzmanlık öğrencisi: Kurumlarındaki kadro ve pozisyonları ne olursa olsun bu Yö-
netmelik hükümlerine göre uzmanlık eğitimi gören kişileri,

t) YDUS: Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
u) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Tıpta Uzmanlık Kurulu

Kurulun oluşumu ve çalışma esasları
MADDE 4- (1) Kurul;
a) Bakan yardımcısı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü ile Hukuk Hizmetleri Genel Mü-

dürü veya görevlendireceği hukuk müşaviri olmak üzere üç,
b) Biri diş tabibi olmak üzere eğitim hastanelerinden Bakanın seçeceği beş,
c) Beş tıp fakültesinden ve bir diş hekimliği fakültesinden YÖK’ün seçeceği birer,
ç) Türk Tabipleri Birliğinin seçeceği bir,
d) Türk Diş Hekimleri Birliğinin seçeceği bir,
üyeden oluşur.
(2) Kurula asıl üye sayısı kadar yedek üye de belirlenir. 
(3) Kurula seçilecek asıl ve yedek üyelerin uzman olmaları, ayrıca en az üç yıllık eğitim

görevlisi ya da profesör unvanına sahip bulunmaları şarttır. Üyelerin görev süreleri iki yıldır.
Süresi bitenler yeniden seçilebilir.

(4) Kurul, Bakan Yardımcısının daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır; üyelerden
en az beşinin teklifi ile de olağanüstü toplanır. Kurula, Bakan Yardımcısı veya yapılacak ilk
toplantıda üyeler arasından seçilen başkan vekili başkanlık eder.

(5) Kurul, en az dokuz üyenin katılımı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oyla-
malarda çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu
sağlamış sayılır. Türk Tabipleri Birliği temsilcisi yalnızca tabiplerle ilgili, Türk Diş Hekimleri
Birliği temsilcisi de yalnızca diş tabipleri ile ilgili konuların görüşüleceği toplantılara katılabilir
ve kendi meslek alanları ile ilgili konularda oy kullanır.

(6) Kuruldaki görüşmeler Başkan tarafından belirlenen gündemdeki sıraya göre yapılır.
Gündemdeki maddelerin sırası Kurul kararı ile değiştirilebilir. Her üye, Kurulun görev alanına
giren konuların gündem dışı olarak müzakere edilmesini teklif edebilir. Teklifler yazılı veya
sözlü olarak Kurul başkanına iletilir. Kurul başkanı, önergeler hakkında leh ve aleyhte konuş-
mak isteyenlere söz verir ve önergenin görüşülmesini Kurulun onayına sunar. Kurul başkanı,
aynı konuyu içeren veya benzerlik gösteren önergeleri birleştirerek görüştürme yetkisine sa-
hiptir.

(7) Kararlar ve varsa karşı oylar, karar tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde gerek-
çeleri ile birlikte yazılarak imzalanır ve sekretaryaya bildirilir.

(8) Kurul kararı ilgili kurumca ivedilikle uygulanır. Kararın eğitim kurumunca uygu-
lanmaması durumunda kurum uyarılır. Durumun devam ettiğinin tespiti halinde ilgili uzmanlık
eğitimi programının eğitim yetkisinin askıya alınmasına ve programdaki mevcut uzmanlık öğ-
rencilerinin başka programlara nakline Kurulca karar verilebilir.
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(9) Kurul toplantısına mazereti nedeniyle katılamayacak üye, mazeretini toplantı ön-
cesinde bildirir. Kurul toplantılarına üst üste iki kez mazeretsiz olarak katılmayanların üyeliği
düşer.

(10) Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Sekretarya
hizmetlerini yürütmek üzere yeterli nitelik ve sayıda personel görevlendirilir.

Kurulun görevleri
MADDE 5- (1) Kurulun görevleri şunlardır:
a) Kurumlara program temelinde uzmanlık eğitimi yetkisi verilmesi ve bu yetkinin kal-

dırılmasına ilişkin teklifleri karara bağlamak.
b) Uzmanlık dallarının eğitim standardını da içeren uzmanlık eğitimi çekirdek müfre-

datlarını belirlemek ve ilan etmek.
c) İlgili uzmanlık dalının uzmanlık eğitimi çekirdek ve genişletilmiş müfredatlarına

göre uygulama alanları ile temel görev ve temel yetkilerinin çerçevesini belirlemek.
ç) Uzmanlık dallarının rotasyonları ve bu rotasyonların süreleri hakkında karar ver-

mek.
d) Uzmanlık dallarının eğitim sürelerinin üçte bir oranına kadar artırılabilmesi hakkında

karar vermek.
e) Uzmanlık eğitiminin takip ve değerlendirme esaslarını belirlemek.
f) Programların uzmanlık eğitimi çekirdek ve genişletilmiş müfredat ve eğitim stan-

dartlarına uygunluğunu takip etmek.
g) Yapılan takipler sonucunda, eksiklikleri tespit edilen programlarda gerektiğinde ye-

rinde denetim yapmak veya yaptırmak, denetimler sonucunda düzenlenen raporları karara bağ-
lamak.

ğ) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı jürilerinin seçim ölçütlerini belirlemek.
h) Yurt dışındaki uzmanlık eğitimi veren kurumların tanınmışlık listesini yapmak ve

bu listeyi güncellemek.
ı) Yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi yapanların bilimsel değerlendirmesinin yapıla-

bileceği kurumları belirlemek.
i) Yeni uzmanlık dallarının ihdas edilmesi ile ilgili görüş bildirmek, ihdas edilen dallarda

uzman olacakların başvuru ölçütlerini belirlemek ve bu konudaki başvuruları karara bağlamak.
j) Sertifikaları Bakanlıkça tescil edilecek olan ve uzmanlara yönelik olan sertifikalı eği-

tim programları ile ilgili görüş vermek.
k) Uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücü ile programların eğitim kapasitesi ve imkân-

ları göz önünde bulundurularak uzmanlık eğitimine giriş sınavlarında programlara ait konten-
janlar hakkında görüş vermek.

l) Görev alanıyla ilgili konularda çalışmalar yapmak ve görüş hazırlamak üzere, görev
süresini ve üye sayısını belirlediği geçici komisyonlar kurmak.

m) Aynı kurum içinde veya birden fazla kurum arasında yapılacak protokol ile oluştu-
rulacak programlar için protokol oluşturma prensiplerini belirlemek.

Görevi sona eren Kurul üyelerinin yenilenmesi
MADDE 6- (1) Bakanlık, Kurul üyelerinin görev süresinin bitiminden en az üç ay ön-

cesinde 4 üncü maddede belirtilen kurumlardan asıl ve yedek üyelerini tespit etmelerini ister.
Kurumlar, seçecekleri asıl ve yedek üyelerin kimlik ve iletişim bilgilerini kendilerine tebliğ
edilen tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde bildirir.

(2) Herhangi bir sebeple ayrılan veya üyeliği düşen üyenin yerine, geri kalan süreyi ta-
mamlamak üzere aynı kurumun birinci sıradaki yedek üyesi görev yapar. Boşalan yedek üyelik
yerine ilgili kurum en geç bir ay içinde yeni bir üyeyi Bakanlığa bildirir.
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(3) Herhangi bir nedenle asıl ve yedek üyeliğin boşaldığı durumlarda, bir ay içerisinde
Bakanlığa bildirim yapmayan kurumun Kuruldaki ilgili üyeliği o dönem için düşer ve üye sa-
yısında dikkate alınmaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Programlar, Eğiticiler ve Uzmanlık Öğrencileri

Akademik kurullar
MADDE 7- (1) Kurum; eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin değer-

lendirilmesi ve bilimsel denetimin etkinliğinin sağlanması için tabi olduğu mevzuat çerçeve-
sinde uzmanlık eğitimini düzenleme ve koordine etme görevini kendi akademik kurullarınca
yapar.

(2) Akademik kurul;
a) Üniversiteye bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezinde fakülte kurulunu,
b) Birlikte kullanım kapsamındakiler de dâhil olmak üzere Bakanlık hastanelerinde eği-

tim planlama kurulunu,
ifade eder. 
(3) Eğitim planlama kurulu, eğitim sorumluları arasından seçilen genel eğitim ve araş-

tırma hastanelerinde en az yedi, dal eğitim ve araştırma hastanelerinde en az üç kişiden oluşur.
Kurum eğitim sorumlusu, eğitim planlama kurulunun doğal üyesidir. Eğitim planlama kurulu-
nun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.

(4) Akademik kurul toplantısına, gündem konusuyla ilgili uzmanlık dallarının eğitim
sorumluları davet edilebilir.

Eğitim kurumu ve program
MADDE 8- (1) Eğitim kurumundaki uzmanlık eğitimi, eğitici niteliğini haiz kurum

eğitim sorumlusu tarafından yürütülür. 
(2) Kurum eğitim sorumlusu;
a) Üniversitelerde dekan veya görevlendireceği eğitici,
b) Eğitim ve araştırma hastanelerinde başhekim veya görevlendireceği eğitici,
c) Dekan, birlikte kullanımdaki hastane tarafından üniversitenin tıp fakültesi ve diş he-

kimliği fakültesi öğretim elemanları ve bunların kadrosunda bulunan öğretim elemanı dışındaki
diğer personelle 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 9 uncu
maddesine göre imzalanan sözleşmelerde mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitim ile
bilimsel çalışmalara ilişkin yetki ve sorumluluklar kapsamında kurum eğitim sorumlusu olarak
görevlendirilebileceği belirtilen varsa profesör, yoksa doçent unvanını haiz öğretim üyelerin-
den, doçent de yoksa doktor öğretim üyesi veya eğitim görevlilerinden birini kurum eğitim so-
rumlusu olarak görevlendirilen eğitici,

ç) Adli Tıp Kurumunda Kurum Başkanı veya görevlendireceği eğitici,
olur. 
(3) Programlardaki eğitim, Kurul tarafından ilan edilen ve eğitim standartlarını da içeren

çekirdek müfredatı karşılayacak şekilde olmak zorundadır.
(4) Eğitim sorumlusu;
a) Üniversitelere bağlı uzmanlık ana dallarındaki programlarda anabilim dalı başkanı,

uzmanlık yan dallarındaki programlarda bilim dalı başkanı,
b) Birlikte kullanım kapsamındakiler de dâhil olmak üzere Bakanlık hastanelerinde

başhekim tarafından görevlendirilen eğitici,
c) Adli Tıp Kurumunda kurum başkanı veya görevlendireceği eğitici,
olur. Eğitim sorumlusu ilgili dalda eğitici olmak zorundadır; ilgili dalda uzmanlık eği-

ticisi niteliğini haiz değilse, o dalda başka bir eğitici eğitim sorumlusu olarak belirlenir. Ancak
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birden fazla yan dalı olan ana dallarda, bu ana dalın eğitim sorumlusu yoksa bağlı yan dallardaki
eğiticilerden her biri kurum eğitim sorumlusu tarafından altı ay süreyle ana dalda eğitim so-
rumlusu olarak belirlenir.

(5) Birden fazla kurumun katılımıyla oluşan programlarda eğitim sorumlusu kurumlar
arasında yapılan protokol ile belirlenir.

(6) Kurum tarafından ilgili uzmanlık eğitimine giriş sınavı öncesinde uzmanlık öğren-
cisi talep edilirken her bir program için; mevcut eğitici ve uzmanlık öğrencisi sayısı, kabul edi-
len ve yürürlükte olan müfredat ile Bakanlıkça talep edilecek donanım, portföy ve eğitim so-
rumlusu bilgileri Genel Müdürlüğe bildirilir.

(7) Ana dallarda veya birden fazla ana dalı olan yan dallarda eğitim vermek amacıyla
oluşturulacak protokollü programlar için program oluşturma ve uzmanlık öğrencisi talep etme
usul ve esasları Kurulca alınan karar çerçevesinde belirlenir.

Programların denetimi
MADDE 9- (1) Programlar, uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatları ve standartlarına

uygunlukları yönünden Kurul tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca
oluşturulan komisyonlarca yerinde denetlenebileceği gibi Kurulca beyan usulüyle de denetle-
nebilir. Bu denetim dışında kurumlar eğitim verilen programlarıyla ilgili özdeğerlendirmelerini
yılda iki kez UETS üzerinden Kurula sunulmak üzere Genel Müdürlüğe bildirir. Özdeğerlen-
dirme raporunda belirgin eksiklik saptanan programlar öncelikle değerlendirilir ve gerektiğinde
denetlenir. Özdeğerlendirme raporunda eksiklik veya yetersizlik tespit edilen programlar be-
lirlenen eksiklikleri Kurulun belirleyeceği süre içinde tamamlamak zorundadır. Özdeğerlen-
dirmede eksiklik saptanan yerler için uzmanlık öğrencisi kontenjan planlaması Kurulun belir-
lediği süre boyunca yapılmaz.

(2) Denetimlerden önce program tarafından 17 nci maddenin ikinci fıkrasının (g) ben-
dinde belirtilen denetim formu doldurulur ve denetleme sonrasında denetleme komisyonu ta-
rafından hazırlanan rapora eklenir.

(3) Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için programlara uyarı yazısı
gönderilir. Bu yazıda; eksikliğin tanımı, bunların giderilmesi için alınması gereken önlemler
ile verilen süre belirtilir. Verilen süre içinde eksikliğin giderilmemesi halinde eksikliğin niteliği
de göz önüne alınarak programın eğitim yetkisinin devam edip etmeyeceği Kurul tarafından
değerlendirilir.

(4) Eğitim yetkisi kaldırılan programlar eksikliklerini gidererek eğitim yetkisini almak
için yeniden başvurabilir.

Eğitici
MADDE 10- (1) Adli Tıp Kurumu dışındaki kurumlarda uzmanlık eğitimi, ilgili dalda

uzman olup profesör, doçent, doktor öğretim üyesi unvanına sahip olanlar ile eğitim görevlisi
veya başasistanlar tarafından verilir. Doktor öğretim üyesi ve başasistanların uzmanlık eğitimi
verebilmeleri için uzmanı oldukları alanda fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şarttır.

(2) Eğitici olmayan uzmanlar ile ilgili alanda uzman olmayan öğretim üyeleri ve öğre-
tim görevlileri, asgari eğitici standartları içerisinde sayılmamakla birlikte yetkilendirilmiş prog-
ramlarda eğitimde görev alabilir.

(3) Adli Tıp Kurumunda uzmanlık eğitimi, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili
Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinde belirtilen ihtisas kurulu başkanları ile en az üç yıl süreyle ihtisas kurullarında
üyelik yapmış adlî tıp uzmanları tarafından verilir.

Uzmanlık öğrencisi
MADDE 11- (1) Uzmanlık öğrencisi; kurumlarındaki kadro unvanı ne olursa olsun, bu

Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde programlarda uzmanlık eğitimi gören,
araştırma ve uygulama yapan kişilerdir.
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(2) Programlara yerleştirilen uzmanlık öğrencilerinin istihdam şekli, kurumlarının özel
mevzuat hükümlerine tabidir.

(3) Uzmanlık öğrencisi muayenehane açamaz, uzmanlık eğitiminin gerektirdiği durum-
lar dışında aylıklı veya aylıksız hiçbir işte çalışamaz, bu şekilde çalıştığı tespit edilen uzmanlık
öğrencisi kurumunca yazılı olarak uyarılır, durumun devamı ya da tekrarı halinde ilgili eğitim
kurumunca ilişiği kesilir.

(4) Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görev-
lendirilemez. Ancak deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağandışı ve hizmetin normal
olarak sürdürülemediği hallerde yabancı uyruklu uzmanlık öğrencileri hariç olmak üzere uz-
manlık öğrencileri, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumda veya aynı il
içerisindeki sağlık tesislerine tek seferde en fazla üç aylık süreler halinde eğitim süresi boyunca
toplamda altı ayı geçmemek üzere görevlendirilebilir. Ancak yukarıda sayılan haller nedeni ile
tezini yetiştiremeyen ve çekirdek müfredattaki yetkinliklerini kazanamayan uzmanlık öğren-
cilerine eğitim sorumlusunun önerisi üzerine eğitim kurumunun akademik kurulu kararı ile altı
aya kadar süre uzatımı verilebilir.

(5) Uzmanlık öğrencilerinin nöbet uygulaması üç günde birden daha sık olmamak kay-
dıyla ayda en fazla sekiz nöbet olacak şekilde düzenlenir. Gece nöbeti tutan uzmanlık öğren-
cileri nöbetin ertesi günü sağlık hizmeti sunumunda görev almaz. Bu hükmün uygulanmadığı-
nın tespit edilmesi halinde eğitim programları Kurulca değerlendirmeye alınır. İhlâlin mahi-
yetine ve durumun gereklerine göre kurumun uyarılmasından, programın eğitim yetkisinin kal-
dırılmasına kadar hangi yaptırımın uygulanacağına Kurulca karar verilir.

(6) Uzmanlık öğrencisinin programlarda, Kurul tarafından belirlenmiş müfredat ve stan-
dartlar çerçevesinde eğitim verilmesinin sağlanmasını akademik kuruldan isteme hakkı vardır.
Akademik kurulca talebin karşılanamaması ya da akademik kurulun verdiği karara uzmanlık
öğrencisinin itiraz etmesi halinde bu durum eğitim kurumunca on beş iş günü içinde Bakanlığa
bildirilir. Nöbet, çalışma ve eğitim odaları gibi eğitsel ve sosyal gereksinimleri karşılayan alt-
yapı ve diğer standartlar kurumca sağlanır.

(7) Uzmanlık öğrencisi, programda bulunan bütün eğiticilerin gözetim ve denetiminde
araştırma ve eğitim çalışmaları ile sağlık hizmeti sunumunda görev alır, deontolojik ve etik
kurallara uyar.

(8) Gerekli hallerde eğitim kurumu tarafından uzmanlık öğrencisinin istihdam şekli
dikkate alınarak disiplin soruşturması yapılır ve soruşturmanın sonucu en geç on beş iş günü
içinde Bakanlığa bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzmanlık Eğitimi

Uzmanlık eğitimine giriş sınavları
MADDE 12- (1) TUS yılda en az iki defa, DUS ve YDUS yılda en az bir defa olmak

üzere ÖSYM tarafından yarışma esasına dayanan mesleki bilgi sınavı şeklinde yapılır. TUS
ve DUS sorularının mezuniyet öncesi ulusal çekirdek eğitim programına, YDUS sorularının
uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatına uygun olması amaçlanır.

(2) Bu sınavlara girecek Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı men-
suplarında aranacak şartlar için özel mevzuatındaki hükümler saklıdır.

(3) Devlet hizmeti yükümlülüğü yapılmaya başlanılmadan veya tamamlanmadan ana
dalda uzmanlık eğitimi yapmak üzere TUS’a girilebilir ve uzmanlık eğitimine başlanabilir. An-
cak yan dalda veya birden fazla uzmanlık ana dalında eğitim yapmak üzere YDUS’a veya
TUS’a girebilmek için sınav tarihi itibarıyla Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanmasına
dokuz aydan daha az bir süre kalmış olması ve uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için de Dev-
let hizmeti yükümlülüğünün tamamlanmış olması şarttır.
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(4) TUS ve DUS’a girebilmek için sınav tarihi itibarıyla diplomasının tescil edilmiş ol-
ması ile yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliğinin olması; YDUS’a gi-
rebilmek için ise sınav tarihi itibarıyla Bakanlıkça uzmanlık belgesi tescil işleminin tamam-
lanmış olması şartı aranır. TUS, DUS ve YDUS sonucunda tercih yapabilmek için gerekli olan
başarı düzeyi Kurul tarafından belirlenir. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya
Almanca dillerinin birisinden Bakanlık veya YÖK tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan
veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında yüz üzerinden en
az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası ge-
çerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden
itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi
sınavına başvuru tarihi dikkate alınır.

(5) Kurumlar, her sınav dönemi için açılmasını istedikleri uzmanlık öğrencisi konten-
janlarını bağlı oldukları üst kurumlar aracılığı ile Bakanlığa bildirir. Bakanlık, kontenjanları
kurum ve program adı belirtmek suretiyle ÖSYM’ye bildirir. Birden fazla bağlı ana dalı olan
yan dallarda uzmanlık öğrencisi kontenjanları, hangi bağlı ana dal veya dallardan uzmanlık
öğrencisi alınacağı belirtilerek ilan edilir.

(6) ÖSYM her sınav ve yerleştirme dönemi için işlemleri ayrıntılı olarak açıklayan bir
kılavuz hazırlayıp yayımlar.

(7) Uzmanlık eğitimini kısa süreli olarak yapabilecekleri 1219 sayılı Kanunun ekinde
yer alan Ek-1 sayılı çizelgede belirtilmiş olan uzmanlar arasından kontenjan açıldığı takdirde
uzman oldukları alanlarda yapılan YDUS ile ana dalda uzmanlık öğrencisi alınır.

Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının sonuçları, yerleştirme, uzmanlık eğitimine
başlama ve dal değiştirme

MADDE 13- (1) Tıpta uzmanlık eğitimi yapabilmek için tabip ya da tıp dışı meslek
mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak; diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi ya-
pabilmek için diş tabibi olmak; yan dal uzmanlık eğitimi yapabilmek için yan dalın bağlı olduğu
ana dalda uzman olmak ve yabancı dil yeterliliği hariç 12 nci maddede belirtilen diğer nitelikleri
taşımak şarttır. Uzmanlık öğrencisi adayı çizelgelerde belirtilen uzmanlık dallarında eğitim ve-
ren programlara ÖSYM tarafından yerleştirilir.

(2) Eczacı, kimyager ve veterinerler sadece tıbbi biyokimya veya tıbbi mikrobiyoloji
ana dallarında uzmanlık eğitimi veren programlara kendileri için kontenjan açıldığı takdirde
yerleştirilebilirler. 

(3) Aşağıdaki hallerde yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı % 2 oranında düşürülür:
a) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken sınava girildiğinde.
b) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa edenlerin istifalarını takip eden ilk

sınavda.
c) Bir uzmanlık programına yerleştirildiği halde eğitime başlamayanların takip eden

ilk sınavda.
(4) Mesleki bilgi sınav puanında eşitlik olması halinde seçimi yapılan uzmanlık dalını

daha üst tercihinde gösterene öncelik verilir. Mesleki bilgi sınav puanı ve tercih sırası aynı olan
adaylar uzmanlık eğitimi programına birlikte yerleştirilir. 

(5) Yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilir ve ilgili kurumlara bildirilir.
ÖSYM tarafından yapılan ilan kanuni tebligat yerine geçer.

(6) ÖSYM tarafından yerleştirilenler, uzmanlık eğitimine başlatılmak üzere gereken iş-
lemlerin yapılması için sonuçların ilanı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde ilgili atamaya
yetkili kuruma başvurur. Atamaya engel durumu olmayan adayların atama işlemleri kırk beş
gün içinde tamamlanır. Uzmanlık eğitimine başlamasına mani ve kabul edilebilir kanuni ge-
rekçeleri olmaksızın görevine başlamayanların atamaları iptal edilir.
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(7) Adayların tercih etmemesi, adayların yerleştirilmesine rağmen durumlarının atan-
maya uygun olmaması veya yerleştirilmesi yapılan adayların başvuru süresi içinde başvurma-
ması nedeniyle boş kalan kontenjanlar, ilgili kurumlar tarafından başvuru süresinin sona er-
mesinden itibaren on iş günü içinde ÖSYM'ye bildirilir. ÖSYM tarafından ilgili sınav döne-
minde bir defaya mahsus olmak üzere otuz gün içinde ek yerleştirme yapılır.

(8) ÖSYM tarafından programlara yerleştirilenlerin ataması kurumların kendi mevzua-
tınca eğitim sorumlusunun bulunduğu birime göre yapılır.

(9) Yerleştirildikleri kurumun atama şartlarını taşımaksızın sınava girip bir programa
yerleştirilmiş olanlar uzmanlık eğitimine başlatılmazlar. Şartlardan herhangi birini taşımadığı
sonradan anlaşılanlar ile uzmanlık eğitimi sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybedenlerin
uzmanlık eğitimine son verilir.

(10) Uzmanlık eğitimine başladıktan sonra eğitimlerine başka bir uzmanlık dalında de-
vam etmek isteyen uzmanlık öğrencilerinin, aşağıdaki şartları haiz olmaları halinde bir defaya
mahsus olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde uzmanlık dalları değiştirilir:

a) Yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihi takip eden ilk sınavın yapıldığı tarihe
kadar başvuruda bulunulmuş olması.

b) Geçiş yapılmak istenen programın aynı dönemdeki ek yerleştirme sonucunda boş
kontenjanının kalmış olması.

c) Sınav puanının, geçiş yapmak istediği programın aynı dönemdeki sınav taban pua-
nına eşit veya bu puandan fazla olması. O dönemde ilgili program için kontenjan açılmış; fakat
ek yerleştirme sonucunda da taban puan oluşmamışsa 12 nci maddenin dördüncü fıkrası uya-
rınca belirlenen puana eşit veya bu puanın üzerinde puan alınması kaydıyla geçiş işlemi yapılır. 

(11) Onuncu fıkra uyarınca uzmanlık dalının değiştirilmesine ilişkin usul ve esaslar Ba-
kanlıkça belirlenir.

Yabancı uyrukluların uzmanlık eğitimi
MADDE 14- (1) Yabancı uyruklular;
a) Kurumlarda yabancı uyruklulara ayrılan kontenjan bulunması,
b) Ana dalda uzmanlık eğitimine girebilmek için sınav tarihi itibarıyla Türkiye’deki tıp

veya diş hekimliği fakültelerinin birinden mezun olunması veya yabancı ülkelerdeki bu fakül-
telerin birinden mezun olup denklik ve tescil işlemlerinin tamamlanmış olması; yan dalda uz-
manlık eğitimine girebilmek için sınav tarihi itibarıyla Türkiye’deki uzmanlık eğitimi veren
kurumlardan uzmanlık belgesi alınmış olunması veya 23, 24 ve 25 inci maddeler çerçevesinde
Bakanlıkça verilmiş bir denklik belgesine sahip olunması,

c) Türkiye’de uzmanlık eğitimi yapmalarına engel hallerinin bulunmaması,
ç) Türkiye’de ikametlerine izin verilmiş olması,
d) Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye’deki gider-

lerinin karşılanacağını belirten bir belgenin sunulması,
e) Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarında ilgili programa yerleştirilmiş olunması,
kaydıyla uzmanlık eğitimine kabul edilir.
(2) Yabancı uyruklular ayrıca mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildik-

lerini ölçmek amacıyla Kurulun belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi
sınavında başarılı olduklarına dair belgeleri, uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten itibaren
en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliği ile
ilişikleri kesilir. Türkiye’deki tıp ve diş hekimliği fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun
olanlarda, Türkçe dil bilgisi başarı belgesi aranmaz.

(3) Usulüne göre yürürlüğe konulan uluslararası antlaşmalarla yabancı ülkelere ayrılan
kontenjanlar hariç olmak üzere, uzmanlık eğitimi yapmak isteyen yabancı uyruklulara, uzman-
lık öğrenciliği kontenjanlarının %10’una kadar ilave kontenjan ayrılabilir.
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(4) Türkiye’de yabancı uyruklu olarak uzmanlık eğitimi görmekte iken Türk uyruğuna
geçenlerin uzmanlık eğitimi, eğitime başladıkları statüde devam eder.

Bakanlıkça görevlendirme yoluyla uzmanlık eğitimi yaptırılması
MADDE 15- (1) Bakanlıkça gerek görülen uzmanlık dallarında, 11/10/2011 tarihli ve

663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
56 ncı maddesi çerçevesinde kadroları Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında kalmak kaydıyla
tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşla-
rında bu kurum ve kuruluşlarla mutabakat sağlanarak uzmanlık eğitimine giriş sınavlarında
uzmanlık öğrencisi kontenjanı ilan edilip eğitim yaptırılabilir.

Uzmanlık eğitiminde devamlılık ve kurum değiştirme
MADDE 16- (1) Bu maddede belirtilen haller dışında uzmanlık eğitiminin kesintisiz

sürdürülmesi şarttır.
(2) Askerlik hizmeti, doğum sonrası ücretsiz izin gibi kanunen kabul edilen mazeret

halleri ile mücbir sebepler haricinde herhangi bir sebeple eğitime ara verenler veya kendi isteği
veya fiiline bağlı olarak uzmanlık eğitimi sona erenler aynı programa devam edemez.

(3) Uzmanlık eğitimine devam ederken yeniden girdikleri uzmanlık eğitimine giriş sı-
navında başarılı olanlar ile uzmanlık eğitimini bitirmeden ayrıldıktan sonra en geç bir yıl içinde
yeniden sınava girerek başarılı olan uzmanlık öğrencilerinden;

a) Uzmanlık eğitim dalı değişenlerin önceki uzmanlık eğitiminde geçen eğitim süreleri,
yeni başlayacakları uzmanlık eğitimi süresinden sayılmaz. Ancak dalları değişen uzmanlık öğ-
rencilerinin, önceki uzmanlık eğitimine ait süreleri, rotasyonları ve rotasyonların süreleri, yeni
uzmanlık eğitimi dalındaki eğitim müfredatında da benzer rotasyon hedefleriyle yer alıyor ise
akademik kurul kararıyla uzmanlık eğitiminin süresinden, rotasyonundan ve rotasyonun süre-
sinden sayılır.

b) Uzmanlık eğitim dalını değiştirmeksizin program değiştirenlerin önceki uzmanlık
eğitiminde geçen süreleri, önceki eğitim süresinin yarısından az olmamak üzere akademik ku-
rulca kabul edildiği şekilde uzmanlık eğitiminin süre ve rotasyonlarından sayılır.

(4) Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık eğitimlerini yerleştirildikleri programda tamam-
lamaları esastır. Ancak;

a) Kurul tarafından belirlenen ve programın sahip olması gereken asgari nitelik ve stan-
dartların karşılanamaması hallerinde aşağıdaki hükümlere göre işlem yapılır:

1) Programda eğitici kalmaması veya programın eğitim yetkisinin kaldırılması duru-
munda programdaki uzmanlık öğrencileri, eğitimin sürekliliğinin sağlanması amacıyla uygun
bir programda eğitim almak üzere kurumları tarafından altı aya kadar görevlendirilir. Ayrıca
uzmanlık öğrencileri, çekirdek müfredatında ilgili dal için öngörülen rotasyonları tamamlamak
üzere aynı il içerisinde rotasyon süresi kadar görevlendirilebilir. Eğitim kurumunca görevlen-
dirmenin yapılamadığı hallerde Kurul tarafından resen görevlendirme yapılır. Bu görevlendirme
süresi içerisinde ilgili programda asgari nitelik ve standartların sağlanamadığı veya eğitime
engel olan durumun ortadan kaldırılamadığı hallerde programlardaki uzmanlık öğrencileri, Ku-
rulun belirleyeceği usul ve esaslara göre tespit edilecek programa, programın bağlı olduğu ku-
rumun mevzuatına uygun olarak nakledilir.

2) Programda eğitici bulunmakla birlikte asgari nitelik ve standartların sağlanamadığı
hallerde, başka kurumda görevlendirme yapılmadan, Kurulca 9 uncu madde uyarınca verilen
süre boyunca eğitime aynı programda devam edilebilir. Bu süre içerisinde ilgili programda as-
gari nitelik ve standartların sağlanamadığı veya eğitime engel olan durumun ortadan kaldırıla-
madığı hallerde programdaki uzmanlık öğrencileri Kurulun belirleyeceği usul ve esaslara göre
tespit edilecek programa, programın bağlı olduğu kurumun mevzuatına uygun olarak nakledi-
lir.
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b) Uzmanlık eğitimine başlandıktan sonra ortaya çıkan (1) numaralı alt bentte açıklanan
eş durumu ve (2) numaralı alt bentte açıklanan sağlık durumu mazeretlerinden dolayı eğitim-
lerine başka bir ilde devam etmek isteyenler, mazeretlerini bildirir belgeleri kurumları aracılığı
ile Kurula gönderir. Kurul doğrudan doğruya veya 5 inci maddenin birinci fıkrasının (l) bendi
uyarınca oluşturulan komisyonlar marifetiyle mazeretleri geçerli görülenleri tespit eder. 

1) Eş durumu nedeniyle nakil talebinde bulunan uzmanlık öğrencileri; eşinin
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde
yer alan kamu kurumları ile vakıf üniversitelerinde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile geçici pozisyonlar hariç olmak üzere me-
mur kadrosunda veya diğer personel kanunlarına tabi olarak veya vakıf üniversitesinde
4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre öğretim elemanı olarak çalış-
tığını ve eğitim aldığı ilde eşinin kurumunun veya durumuna uygun bir kadronun bulunmadı-
ğını belgelemesi halinde evlilik tarihinin tercihlerin yapıldığı tarihten sonraki bir tarih olması
kaydıyla eşinin görevli olduğu ildeki uzmanlık eğitimini alabileceği kuruma, böyle bir kurum
yoksa en yakın ile nakledilebilir. Eşlerden ikisinin de uzmanlık öğrencisi olması halinde ku-
rumların kadro ve eğitim kapasitesi ve eşlerin tercihleri göz önüne alınarak uygun yerde aile
birliği sağlanır. Bu bent uyarınca mazereti kabul edilenlerin uzmanlık eğitimine giriş sınavında
almış olduğu puanın geçiş yapılmak istenen programın aynı dönemindeki sınav taban puanına
eşit veya bu puandan fazla olması şarttır. O dönemde ilgili program için kontenjan açılmamışsa
ilgili programın uzmanlık öğrencisi aldığı son üç sınav taban puan ortalaması, bu yoksa son
iki sınav taban puan ortalaması, bu da yoksa son sınav taban puanı esas alınır. Geçiş yapılmak
istenen programa daha önce hiç uzmanlık öğrencisi alınmamış ise puan kriteri aranmaz. Bu
şartları taşıyanların nakilleri ilgili mevzuatına göre yapılır.

2) Sağlık durumu nedeniyle nakil talebinde bulunan uzmanlık öğrencileri; kendisinin
veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin ortaya
çıkan hastalığının o ilde tedavisinin mümkün olmadığını veya görev yerinin değişmemesi ha-
linde bu kişilerin hayatının tehlikeye gireceğini sağlık kurulu raporuyla belgelemesi halinde,
tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurumunun bulunduğu veya kişinin sağlığının olumsuz et-
kilenmeyeceği bir ildeki ilgili dalda uzmanlık eğitiminin verildiği kuruma nakledilebilir. İlgili
kişilerin sağlık kurulu raporlarını Bakanlığın eğitim ve araştırma hastaneleri ya da Devlet üni-
versitelerinin uygulama ve araştırma merkezlerinden almaları zorunludur. Kurul, sağlık rapor-
larını gerekli gördüğü hallerde teyit için hakem hastaneye gönderebilir. Bu bent uyarınca ma-
zereti kabul edilenler Kurulun belirleyeceği usul ve esaslara göre tespit edilecek programa,
programın bağlı olduğu kurumun mevzuatına uygun olarak nakledilir.

c) Üst üste iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin programı, olumsuz
kanaat notu verilmesini gerektiren somut bilgi ve belgeleri ile gerekçesi bildirilmek kaydıyla
Kurulca değiştirilir. Programı değiştirilen uzmanlık öğrencisinin eğitim süresine bir yıl eklenir.
Yeni eğitim programında da üst üste iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin
hizmet süresi ne olursa olsun uzmanlık öğrenciliğiyle ilişkisi kesilir. Tekrar uzmanlık eğitimine
giriş sınavına girip uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında üçüncü fıkra hükümlerine göre
işlem yapılır.

ç) Uzmanlık eğitimine başlandıktan sonra herhangi bir mazeret gözetmeksizin eğitim-
lerine başka bir ilde veya kurumda devam etmek isteyenlerin, aşağıdaki şartları haiz ve bir de-
faya mahsus olmak kaydıyla ilgili mevzuat çerçevesinde atamaya yetkili makam tarafından
geçişleri yapılır:

1) Geçiş yapılmak istenen kurumun kabulünü gösterir belge alınmış olması.
2) Halen eğitim görülen kurumun onayının alınmış olması.
3) Geçiş yapılmak istenilen kurumun kadro durumunun uygun olması.
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4) İlgili uzmanlık öğrencisinin uzmanlık eğitimine giriş sınavında almış olduğu puanın,
geçiş yapmak istediği programın aynı dönemindeki sınav taban puanına eşit veya bu puandan
fazla olması. O dönemde ilgili program için kadro açılmamışsa ilgili programın uzmanlık öğ-
rencisi aldığı son üç sınav puan ortalaması, bu yoksa son iki sınav puan ortalaması bu da yoksa
son sınav taban puanı esas alınır. Geçiş yapılmak istenen programa daha önce hiç uzmanlık
öğrencisi alınmamış ise geçiş işlemi yapılmaz.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca uzmanlık öğrencisinin eğitim kurumunun değişmesi du-
rumunda uzmanlık eğitimine başlama tarihi, önceki eğitim kurumuna başlama tarihi olarak ka-
bul edilir.

Uzmanlık eğitiminin takibi ve değerlendirilmesi
MADDE 17- (1) Eğitim kurumları, eğitim sorumlusu koordinasyonunda yeni başlayan

uzmanlık öğrencisine, kuruma adaptasyon için kurumu tanıtıcı bilgiler verir, kanuni sorumlu-
lukları, mesleki gelişimi, iletişim ve deontoloji ile ilgili uyum programları düzenler.

(2) Uzmanlık eğitiminin takibi ve değerlendirilmesi Bakanlık tarafından elektronik ağ
ortamı kullanılarak kurulan UETS çerçevesinde yapılır. UETS içerisinde temel olarak aşağıdaki
unsurlar bulunur:

a) Uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatı: Uzmanlık eğitimi ihtiyaçlarının değerlendirme
sonuçlarına dayanır. Belirlenen ihtiyaçları karşılayacak amaç ve hedefler ile bunları gerçek-
leştirecek asgari bilgi, beceri ve tutum kazandırmaya yönelik eğitim etkinliklerini içerir. Kurul
tarafından hazırlanır ya da hazırlattırılır ve ihtiyaç duyulduğunda güncellenerek ilan edilir.

b) Uzmanlık eğitimi genişletilmiş müfredatı: Programlar tarafından çekirdek müfredatı
da kapsayacak şekilde hazırlanır, Kurulun onayı ve ilanı ile yürürlüğe girer, yıllık olarak gün-
cellenir ve Kurula bildirilir.

c) Uzmanlık eğitimi karnesi: Eğitim sorumlusu, eğitime başlayan her uzmanlık öğren-
cisi için eğitim müfredatına uygun bir karne oluşturur. Karne içeriğindeki eğitim ve uygula-
maların çekirdek müfredata ait olan kısmının uzmanlık eğitimi süresi içerisinde tamamlanması
zorunludur. Bu karneye uzmanlık öğrencisinin eğitim sürecinde ulaştığı yetkinlik düzeyleri
eğiticiler tarafından işlenir. Eğitim karnesi eğitim sorumlusu tarafından altı ayda bir kontrol
edilir varsa eksiklikler süresi içinde tamamlattırılır. Uzmanlık eğitimini tamamlayanlara kurum
tarafından eğitim karnesinin onaylı bir örneği verilir.

ç) Eğitim sorumlusu kanaati: Eğitim sorumlusu altı aylık dönemler halinde uzmanlık
öğrencisinin göreve bağlılık, çalışma, araştırma ve yönetme yeteneği ile meslek ahlakı hak-
kındaki görüş ve kanaatini belgesi ve gerekçesiyle birlikte yazılı olarak oluşturur ve bu değer-
lendirme, kurum eğitim sorumlusu tarafından onaylanır. Uzmanlık eğitiminin altı aylık değer-
lendirme döneminin birden fazla eğitim sorumlusu yanında geçmesi halinde, bu kaydı yanında
en fazla süre geçirilen eğitim sorumlusu yapar. Bu değerlendirme sonucunda olumsuz görüş
ve kanaat notu alanlar kurum eğitim sorumlusu tarafından on beş iş günü içinde yazılı olarak
uyarılır. Üst üste iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin bu durumu on beş iş
günü içinde uzmanlık öğrencisine tebliğ edilip Kurula sunulmak üzere Genel Müdürlüğe bil-
dirilir. Altı aylık dönemlerin hesaplanmasında uzmanlık eğitimine başlanılan tarih esas alınır.

d) Tez çalışmasının takibi: Tez çalışması, tez danışmanı tarafından üç ayda bir değer-
lendirilir.

e) Uzmanlık öğrencisi kanaati: Uzmanlık öğrencileri verilen eğitimi ve eğiticileri yıllık
olarak nitelik ve nicelik açısından değerlendirir. Bu değerlendirme, eğitimin niteliğini ve eği-
ticilerin bilgi, beceri ve davranışlarını kapsar. Kurum eğitim sorumlusu, bu değerlendirmelerin
akademik kurulda görüşülmesini sağlar.

f) Uzmanlık eğitimi süre takibi: Uzmanlık eğitiminden sayılmayan sürelerin takip edi-
lebilmesi amacıyla kurum eğitim sorumlusu uzmanlık öğrencisinin bu sürelerinin UETS’deki
ilgili alana işlenmesini sağlar.
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g) Denetim formu: Kurum ve programların denetiminde kullanılan formlar Kurul tara-
fından hazırlanır ve yayımlanır.

ğ) Uzmanlık eğitimi yeterlilik sistemi: Eğitim yeterliliği ve kapasitesinin hesaplanabil-
mesi için her kurum programlarının eğitici ve portföy ile ilgili bilgilerinin girilmesini ve her
program için uzmanlık öğrencisi kontenjan talebinin oluşturulmasını sağlar.

(3) UETS içerisinde yer alan unsurlar ile bu sistem üzerinden yürütülecek iş ve işlemler
Bakanlıkça düzenlenir.

Uzmanlık ana ve yan dalları ile eğitim süreleri ve rotasyonlar
MADDE 18- (1) Uzmanlık ana ve yan dalları ile eğitim süreleri, Kurulca eğitim süresi

artırılan dallar hariç olmak üzere 1219 sayılı Kanunun ekinde yer alan tıpta ve diş hekimliğinde
uzmanlık dalları ve eğitim sürelerine dair Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 sayılı çizelgelerde belirtildiği
şekildedir. Eğitim süreleri Bakanlıkça Kurul kararı üzerine üçte bir oranına kadar arttırılabilir.
Süre artırımı yapılan ana dallarda, süre artırımının gerekçesi olan çekirdek müfredatın içeriği
o uzmanlık dalına bağlı yan dal alanlarıyla örtüşüyorsa, ilgili yan dalın eğitim süreleri Kurulca
üçte bir oranına kadar azaltılır.

(2) Senelik izin ve bilimsel içerikli toplantılar için verilen izin süreleri hariç olmak üze-
re, uzmanlık eğitiminde fiilen geçmeyen süreler uzmanlık eğitimi süresinden sayılmaz.

(3) Eğitim süreleri ve rotasyonların uzmanlık öğrencisinin yerleştirildiği programın bu-
lunduğu kurumda tamamlattırılması esastır. Eğitime kabul belgesi sağlayan uzmanlık öğren-
cisine kendi eğitim kurumundaki eğitim sorumlusunun ve yetkili kılınan akademik kurulun
uygun görüşü alınarak yurt içinde uzmanlık eğitimi verme yetkisi bulunan veya yurt dışında
başka kurumlarda uzmanlık eğitimi alması için tabi oldukları mevzuata göre Bakanlıkça uygun
görülmesi kaydıyla bir yıla kadar izin verilebilir. Kurum içerisinde yapılamayan rotasyonlar
bu süreden sayılmaz. Eğitimin yurt dışında yapılması sebebiyle müfredatın ve rotasyonların
tamamlanamadığı durumlarda akademik kurullarca yurt dışında geçen süreyi aşmamak üzere
uygun görülen süre uzmanlık eğitimi süresine eklenir.

(4) Yurt dışında uzmanlık eğitimi vermeye yetkili olan bir sağlık kurumunda uzmanlık
eğitimi görmekte iken, Türkiye’deki eğitim almak istediği kurumun eğitim sorumlusunun ve
akademik kurulunun uygun görüşünü alarak eğitime kabul belgesi sağlayan uzmanlık öğren-
cisine, uzmanlık dalıyla ilgili eğitim alabilmesi için Bakanlıkça en fazla bir yıla kadar izin ve-
rilebilir. Ayrıca bu kişilerin Türkiye’de tıp ve diş hekimliği diplomalarının denklik ve tescil iş-
lemlerinin yapılmış olması şarttır.

(5) Kurul tarafından belirlenip ilan edilen tamamlanması zorunlu rotasyon eğitimleri,
eğitim süreleri tamamlandığında o rotasyon ile ulaşılması istenilen hedeflere ulaşılıp ulaşılma-
dığı yönünden rotasyon eğitimini veren eğiticiler tarafından değerlendirilir. İstenilen hedeflere
ulaşıldığı hallerde rotasyon eğitiminde yeterlilik elde edilmiş olur; aksi durumda yetersizlik
nedeniyle rotasyon eğitimi tekrarlanır ve bu süre uzmanlık eğitimi süresine eklenir. Tekrarlanan
rotasyon eğitiminde de yetersizlik durumunda başka bir kurumda rotasyon eğitimi son kez tek-
rarlanır ve süresi uzmanlık eğitimi süresine eklenir. Bunda da yetersizlik alan uzmanlık öğren-
cisinin uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilir. Bunlardan tekrar uzmanlık eğitimine giriş sınavına
girip uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında 16 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır.

(6) Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimlerinde yapmak zorunda oldukları rotasyon
alanlarının uzmanı iseler o rotasyonu ve süresini tamamlamış sayılırlar.

Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık tezi ve değerlendirilmesi
MADDE 19- (1) Uzmanlık öğrencisinin ana dalda uzmanlık eğitimini bitirme sınavına

girebilmesi için tez hazırlaması zorunludur.
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(2) Uzmanlık eğitimi süresinin ilk yarısı içinde eğitim sorumlusu tarafından uzmanlık
öğrencisine eğitim alınan dalın müfredatı çerçevesinde özgün bir tez konusu ile kurum bünye-
sinde görev yapan ve ilgili uzmanlık dalında eğitici niteliğini haiz olan tez danışmanı belirlenir.
Tez konusunun niteliğine bağlı olarak gerekli görülürse eğitim sorumlusunun ve eğitici niteli-
ğini haiz tez danışmanının onayıyla birden fazla tez danışmanı belirlenebilir. Bu durumda ilgili
alanda tebarüz eden diğer tez danışmanlarının eğitici olması şartı aranmaz. Bir tez danışmanı,
birden fazla tez için danışmanlık yapabilir.

(3) Belirlenen tez danışmanı ya da danışmanlarının eğitim kurumundan istifa, emeklilik
ya da tayin sebebiyle ayrılması durumunda, danışmanın talebi ve eğitim sorumlusunun uygun
görmesi kaydıyla mevcut tez danışmanlığı görevi o tez ile sınırlı olmak üzere devam edebilir.
Mevcut danışmanın herhangi bir sebeple tez danışmanlığına devam etmek istememesi duru-
munda eğitim sorumlusu tarafından yukarıda belirtilen şartları haiz yeni bir tez danışmanı be-
lirlenir.

(4) Tez, en geç uzmanlık eğitimi süresinin bitiminden üç ay öncesinde, kurum içinden
ya da dışından belirlenen ve en az üç asıl iki yedek üyeden oluşan jüriye sunulmak üzere eğitim
sorumlusuna teslim edilir. Tezin bu süre içerisinde teslim edilmemesi durumunda tez danışmanı
ile uzmanlık öğrencisi yazılı olarak uyarılır.

(5) Jüri en geç bir ay içerisinde tezi inceler, uzmanlık öğrencisinin tez savunmasını
sözlü olarak yaptırır ve sonucunu yazılı ve gerekçeli olarak uzmanlık öğrencisi ile eğitim so-
rumlusuna bildirir.

(6) Jüri tez çalışmasını yeterli bulmazsa, eksikliklerin tamamlanması ve gerekli düzelt-
melerin yapılması için uzmanlık öğrencisine altı aylık ek bir süre verir. Bu sürenin uzmanlık
eğitimini aşan kısmı uzmanlık eğitimi süresine eklenir. Verilen ek süre içerisinde eksikliklerin
tamamlanması ve gerekli düzeltmelerin yapılması halinde tez, ek sürenin bitimi beklenmeden
teslim edilebilir. 

(7) Tezin ikinci defa kabul edilmemesi veya eğitim süresinin bitiminden itibaren kabul
edilebilir kanuni bir mazeret olmaksızın altı ay içinde teslim edilmemesi halinde, uzmanlık öğ-
rencisinin uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilir. İlişiği kesilen uzmanlık öğrencisi iki yıl içinde
uzman adayı olarak aynı kurumda tezini ya da uygun görülen yeni bir tezi tamamlayabilir. Bu
süre içinde de tezini sunmayan veya tezi kabul edilmeyen uzman adayının uzmanlık eğitimi
ile ilişiği kesilir. Bu şekilde ilişiği kesilenlerden daha sonra girdikleri uzmanlık eğitimi giriş
sınavına göre uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında 16 ncı madde hükümlerine göre işlem
yapılır.

(8) Tez jürisinin teşkili, danışman tayini, tez sürecinin izlenmesi ve tezin değerlendir-
mesine yönelik prensipler Kurulca karara bağlanır.

(9) Süresi içerisinde tez konusunun ve danışmanının belirlenmemesi ya da bu maddede
belirtilen diğer hükümlere aykırı hareket edilmesi halinde, Kurul tarafından 4 üncü maddenin
sekizinci fıkrası uyarınca karar verilebilir.

Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı
MADDE 20- (1) Tezi kabul edilen, uzmanlık eğitimi süresini ve rotasyonlarını başarıyla

tamamlayan, uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek müfredatı belirleyen kısmının tamamlandığı
ilgili eğitim sorumlusu tarafından onaylanan uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimini bitirme
sınavına girmeye hak kazanır. On beş iş günü içerisinde sınav jüri üyeleri kurum eğitim so-
rumlusu tarafından belirlenir. Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı, jürinin belirlenmesinden iti-
baren en geç otuz iş günü içerisinde yapılır. Kurum eğitim sorumlusu uzmanlık öğrencisine;
sınav jürisini, tarihini ve yerini yazılı olarak bildirir. Uzmanlık eğitimini bitirme sınavının süresi
içerisinde tamamlanmaması halinde, Kurul tarafından 4 üncü maddenin sekizinci fıkrası uya-
rınca karar verilebilir.
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(2) Jüriler, en az üç üyesi sınav yapılan daldan olmak üzere, uzmanlık dalının rotasyon
alanlarının veya Kurulun uygun gördüğü dalların eğiticilerinden oluşmak üzere beş kişiden
oluşur. Jürinin tamamı sınav yapılan dalın eğiticilerinden oluşturulabilir. Ayrıca sınav yapılan
daldan olmak üzere iki kişi yedek üye olarak seçilir. Jüri üyeleri kendi aralarından bir başkan
ve kâtip üye seçer. Kurulca lüzum görülen uzmanlık dallarının jürilerinin oluşturulma usulü,
bu hükümden farklı olarak belirlenebilir.

(3) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı, aşağıda belirtilen biri mesleki bilgi, diğeri uy-
gulama ve beceri sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.

a) Mesleki bilgi sınavında aday, jüri tarafından seçilen vakanın öyküsünü alarak mua-
yenesini yapar, teşhis ve tedavisi hakkında yorumlarını sunar. Laboratuvar dallarında jürinin
seçtiği konular üzerinde adayın yorumları alınır. Gerektiğinde materyal verilerek uygulamalar
izlenir. Mesleki bilgi sınavı tek oturum halinde yapılır. Her üye adaya sorular sormakla yü-
kümlüdür. Sorular içerik açısından adayın uzmanlık dalındaki bilgisini değerlendirmek ama-
cıyla ilgili dalın çekirdek müfredatı çerçevesinde yöneltilir.

b) Uygulama ve beceri sınavı, uzmanlık dalının özelliğine göre teşhis ve tedavi için ge-
rekli olan müdahale ve ameliyatlar, laboratuvar, görüntüleme ve teknik uygulama ve becerileri
ölçmeyi amaçlar.

(4) Her bir jüri üyesi mesleki bilgi ile uygulama ve beceri sınavında ayrı ayrı yüz üze-
rinden puan verir. Sorulan sorular ve alınan cevaplar kâtip üye tarafından kaydedilerek jüri
üyeleri tarafından imzalanır ve bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan sınav tutanağına eklenir.

(5) Mesleki bilgi sınavı ile uygulama ve beceri sınavında jüri üyelerinin verdiği puan-
ların ortalamaları alınır ve Ek-1’de yer alan sınav tutanağında belirtilerek üyelerce imzalanır.
Ortalamaları her iki sınav için de ayrı ayrı altmış ve üzeri ise aday başarılı kabul edilir. Sınav
sonucu jüri başkanı tarafından ilgili kurum vasıtasıyla Bakanlığa iletilir.

(6) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarı gösteremeyen veya sınava girmeyen
uzmanlık öğrencisinin durumu, on beş iş günü içerisinde gerekçeli sınav tutanağı ve belirlenen
ikinci sınav tarihiyle birlikte Bakanlığa bildirilir. İkinci sınav, ilk sınav tarihinden itibaren üç
ay içerisinde yapılır. İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya bu sınava girmeyenlerin uz-
manlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilerek bu durum on beş iş günü içerisinde gerekçeli sınav
tutanağı ile birlikte Bakanlığa bildirilir. Takip eden üç ay içerisinde yapılmak üzere, uzmanlık
öğrencisine iki sınav hakkı daha verilir. Sınav jüri üyeleri, tarihi ve kurumu Bakanlıkça belir-
lenir. Bu sınavlarda da başarılı olamayan veya sınavlara girmeyenlerin bu eğitimlerine bağlı
hakları sona erer. Bu kişilerden tekrar uzmanlık eğitimine giriş sınavına girip uzmanlık eğiti-
mine başlayanlar hakkında 16 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır.

Uzmanlık eğitiminin tamamlanması
MADDE 21- (1) Uzmanlık eğitiminin tamamlanması için;
a) Ana dal uzmanlık öğrencileri için tezin kabul edilmiş olması,
b) Uzmanlık dalı ile ilgili uzmanlık eğitimi süresinin ve rotasyonların tamamlanmış

bulunması,
c) Uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek müfredatı belirleyen kısmının ilgili eğitim so-

rumlusu tarafından onaylanmış bulunması,
ç) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarılı olunması,
şarttır.
Uzmanlık belgelerinin düzenlenmesi ve tescili
MADDE 22- (1) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı sonuçları, uzmanlığın tescili için

gerekli olan belgelerle birlikte en geç on beş gün içinde, programın bağlı olduğu kurum tara-
fından Bakanlığa gönderilir.
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(2) Uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayanların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça dü-
zenlenir ve tescil edilir.

(3) Uzmanlık eğitiminin bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde
Bakanlıkça tescil işlemi yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen uzmanlık belgesinin şekli ve içeriği Ba-
kanlıkça tespit edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yurt Dışında Yapılan Uzmanlık Eğitiminin Denklik İşlemleri

Uzmanlık eğitiminin ve belgelerin incelenmesi
MADDE 23- (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi vermeye yetkili olan bir sağlık kuru-

munda uzmanlık eğitimi veya uzmanlık belgesi almış olanların talepleri halinde, Lahey Söz-
leşmesine taraf ülkelerden apostil onaylı, bu Sözleşmeye taraf olmayan ülkelerden ise yabancı
ülkedeki Türk misyon şefliklerince veya ilgili yabancı ülkenin Türkiye’deki misyon şefliğince
onaylanmış uzmanlık eğitimine ilişkin belgeleri Bakanlıkça incelenir.

(2) Bakanlık, yabancı ülkelerde yapılan uzmanlık eğitiminin o ülkenin usul ve esaslarına
uygun olarak yapılıp yapılmadığını araştırır, kanıtlayıcı her türlü belge ve dokümanın veril-
mesini isteyebilir.

(3) 18 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca yurt dışında uzmanlık eğitimi almakta
iken, uzmanlık eğitiminin bir yıldan fazlasını Türkiye’de yapmış olan Türk vatandaşlarının
denklik işlemlerinde, Türkiye’de yapılan eğitim süresinin bir yıldan fazlası dikkate alınmaz.

Uzmanlık belgesi almamış olanlar hakkında yapılacak işlemler
MADDE 24- (1) Yabancı ülkelerden uzmanlık belgesi almamış olanların uzmanlık eği-

timinde geçen süreleri, Kurulca eğitim süresi artırılan dallar dahil olmak üzere çizelgelerde
öngörülen süreden az ise bu kişiler TUS, DUS veya YDUS’a girerler. Sınavda başarılı olanlar,
yurt dışında geçirdikleri eğitim sürelerinin uzmanlık eğitimi süresinden sayılmasını isterlerse,
eğitim aldıkları dilden 12 nci maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sınavlardan birinde veya
bu dilden sınav yapılmıyorsa o ülkenin dili için yapılan başka bir sınavda başarılı olanların,
eğitim gördükleri ülkeden aldıkları belgeler değerlendirilerek, ilgili kurumun akademik kurulu
tarafından uygun görülen süreler Türkiye’de yapacakları uzmanlık eğitimi süresinden düşülür.
Ancak yurt dışında geçen uzmanlık eğitimi sürelerinin geçerli sayılabilmesi için, yukarıda be-
lirtilen şartlar yanında ilgililerin uzmanlık eğitiminden ayrıldıktan sonra en geç bir yıl içinde
müracaatları ve açılacak ilk iki uzmanlık eğitimi giriş sınavından birinde başarılı olmaları şart-
tır.

(2) Yabancı ülkelerde uzmanlık eğitiminde geçirdikleri eğitim süresi çizelgelerde be-
lirtilen sürelere uygun bulunanlar Kurul tarafından belirlenen fakülte veya eğitim hastanesinde
üçüncü fıkra hükümlerine göre denklik sınavına alınırlar.

(3) Yurt dışında yapılan uzmanlık eğitiminin denklik işlemleri aşağıdaki şekilde yapı-
lır:

a) Bilimsel yeterlik sınavı; 20 nci maddenin ikinci fıkrasına göre oluşturulacak jüriler
tarafından aynı maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları çerçevesinde yapılır ve sonuç-
landırılır. Jüri tarafından gerekli görülür ise denklik başvurusunda bulunan tabibin altı aya
kadar bir eğitim kurumunda gözlemci statüsünde görevlendirilmesi Bakanlığa teklif edilebilir.
Bu süre, jüri tarafından oluşturulacak gerekçeli raporun Bakanlıkça uygun görülmesi halinde
en fazla altı ay daha uzatılabilir. Görevlendirme süresi sonunda bilimsel yeterlik sınavı yapı-
lır.

b) Başarısız olanlara başka eğitim kurumlarında da kullanılabilecek iki sınav hakkı
daha verilir.
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c) Bilimsel yeterlik sınavında başarılı olanların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça düzen-
lenir ve tescil edilir.

Uzmanlık belgesi almış olanlar hakkında yapılacak işlemler
MADDE 25- (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi veren ve Kurulun yayımlayıp güncel-

lediği tanınmışlık listesinde yer alan kurumlardan, o ülkede ilgili dalda uzmanlık yapma yetkisi
veren bir belge almış olanların uzmanlık belgeleri fakülte veya eğitim hastanelerince tasdik
edilmesinden sonra Bakanlıkça tescil edilir.

(2) Tanınmışlık listesinde olmayan bir kurumdan uzmanlık belgesi almış olanların al-
dıkları eğitimin süresi, çizelgelerde öngörülen sürenin beşte üçünden fazla ise denklik işlemleri
24 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre yapılır.

(3) Yurt dışında yaptığı eğitimin süresi çizelgelerde öngörülen sürelerin beşte üçünden
az olanlar hakkında 24 üncü maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.

Türkiye’de başlanılan uzmanlık eğitiminin yurt dışında sürdürülmesi
MADDE 26- (1) Türkiye’de başladıkları uzmanlık eğitimini yurt dışında sürdürenlerin,

uzmanlık eğitimi görülen yabancı ülkelerin usullerine göre aynı dalın uzmanlık eğitiminde ge-
çirdikleri süreler, Türkiye’de uzmanlık eğitiminden ayrılış ve yurt dışında uzmanlık eğitimine
başlayış tarihleri arasındaki sürenin altı aydan fazla olmaması koşuluyla yurt içinde uzmanlık
eğitiminde geçen önceki süreleri ile birleştirilerek denklik işlemine tabi tutulur. Süre veya müf-
redat yönünden tespit edilen eksiklikler yeniden uzmanlık eğitimi giriş sınavına girmeksizin
ve kadroya atanmaksızın tamamlattırılır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uzmanlık yetkisinin kullanılması
MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzmanlık belgesi almayanlar, hiçbir

yerde ve şekilde uzmanlık unvan ve yetkisini kullanamazlar. Bu Yönetmelikten önceki mev-
zuata göre kazanılmış bulunan uzmanlık yetkisi ile ilgili haklar saklıdır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 28- (1) 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta

ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Kazanılmış eğitici yetkisi
GEÇİCİ MADDE 1- (1) İlgili dalda uzman olmadığı halde 18/7/2009 tarihinden önce

2547 sayılı Kanuna göre en az doçent unvanını almış olup ilgili dalda eğitim vermeye başlamış
olanların eğitici hakları saklıdır.

Sınavsız olarak uzmanlık eğitimine başlayan yabancı uyruklular
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşları ile yabancı dev-

letler arasında imzalanan protokoller ve şartnameler ile Yükseköğretim Kurulu kararlarına is-
tinaden 17/2/2017 tarihine kadar TUS ile yerleştirilmeden uzmanlık eğitimlerine başlayan ya-
bancı uyruklu tabiplerin uzmanlık belgeleri yabancı uyruklu olarak tescil edilir. Bu şekilde uz-
manlık belgeleri tescil edilen tabiplerin Türkiye’de mesleklerini icra etmek istemeleri halinde
tıp fakültesi diplomalarının denklik ve tescil işlemlerinin yapılmış olması şarttır. 

Yürürlük
MADDE 29- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Türkiye İstatistik Kurumundan:
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye İstatistik Kurumu Teftiş Başkanlığının

teşkilat ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarını; Teftiş Başkanı, başmüfettişler, müfettişler
ve müfettiş yardımcılarının atanma, görev, yetki ve sorumluluklarını; müfettiş yardımcılarının
mesleğe girişlerini, yetiştirilmelerini, yeterlik sınavlarını; teftişe tabi olanların sorumluluklarını
ve yükümlülüklerini belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Teftiş Başkanı, teftiş başkan yardımcıları, başmüfettişler, müfettişler
ve müfettiş yardımcıları ile Teftiş Başkanlığında görevli diğer personel ve teftişe tabi olanların
görev ve yükümlülüklerini kapsar.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve

Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesinin 604 üncü ve 610/A maddeleri ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin ek 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Araştırma: Bir iddia, olay veya yürütülen iş ve işlemler ile ilgili olarak Devlet me-

murları ve diğer kamu görevlileri bakımından adli, idari, hukuki, mali ve disiplin işlemleri ya-
pılmasına gerek olup olmadığının tespitine yönelik faaliyetler bütününü,

b) Başkan: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanını,
c) Başkanlık: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığını,
ç) Büro: Türkiye İstatistik Kurumu Teftiş Başkanlığı bürosunu,
d) Büro personeli: Türkiye İstatistik Kurumu Teftiş Başkanlığı bürosunda görevli per-

soneli,
e) İnceleme: Belirli bir konunun veya sorunun saptanması ve durumun ortaya çıkartıl-

masına yönelik faaliyetler bütününü,
f) KPSS: 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yö-
netmelik uyarınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

g) Müfettiş: Teftiş Başkanı ile Teftiş Başkanlığında görevli başmüfettiş ve müfettişleri,
ğ) Müfettiş yardımcısı: Teftiş Başkanlığında görevli yetkili veya yetkisiz müfettiş yar-

dımcılarını,
h) Ön inceleme: 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlile-

rinin Yargılanması Hakkında Kanun gereğince, aynı Kanun kapsamındaki suçlar bakımından
soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi kararında değerlendirmeye alınmasına yönelik faa-
liyetler bütününü,

ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
i) Sınav Kurulu: Başkan onayı ile belirlenecek Teftiş Başkanı başkanlığında 5 asıl 3

yedek müfettiş üyeden oluşan, bu sayıya ulaşmak için gerekli müfettiş sayısı bulunmazsa diğer
daire başkanlarından oluşan müfettiş yardımcılığı giriş sınavını yapmaya, müfettiş yardımcı-
larının tez çalışmalarını değerlendirmeye ve müfettiş yeterlik sınavını yapmaya yetkili olan
kurulu,
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j) Soruşturma: Görevleri veya sıfatları sebebi ile özel soruşturma usulüne tabi olanlarla
ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla mevzuatında tanımlanmış eylem ve işlemlerin
gerçek mahiyetini ortaya çıkartmak maksadıyla ilgili kişiler hakkında yapılan tahkik faaliyetleri
bütününü,

k) Teftiş: Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatında her türlü faaliyet, hizmet, iş ve iş-
lemlerin hukuka, harcamaların ve malî işlemlere ilişkin karar ve tasarrufların amaç ve politi-
kalara, program ve stratejik planlara uygunluğunu; önceden belirlenen usul ve prensipler doğ-
rultusunda yürütülen faaliyetlerin kalitesini, etkililiğini ve verimliliğini; organizasyon yapısını,
çalışma standartlarını, iş akış prosedürlerini, insan kaynakları politikalarını ve uygulamalarını;
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığını; üretilen bilgilerin
güvenilir ve doğru olup olmadığını, mal varlıklarının korunup korunmadığını; personeli eğitici,
öğretici, usulsüzlükleri önleyici ve hataları düzeltici bir yöntemle denetleyerek sorunların çö-
zümü ve hizmetlerin başarı ile yürütülmesi konusunda idareye yardımcı olmayı ve rehberliği
amaç edinen, bu kapsamda insan ve sistem odaklı olarak personeli işbaşında değerlendirmek
amacıyla haberli veya habersiz olarak yapılan faaliyetler bütününü,

l) Teftiş Başkanı: Türkiye İstatistik Kurumu Teftiş Başkanını,
m) Teftiş Başkanlığı: Türkiye İstatistik Kurumu Teftiş Başkanlığını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat, Bağlılık ve Çalışma Merkezi

Teşkilat ve bağlılık
MADDE 4- (1) Teftiş Başkanlığı; Teftiş Başkanı, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yar-

dımcılarından oluşur.
(2) Teftiş Başkanlığı doğrudan Başkana bağlıdır.
(3) Müfettişlere, Başkan ve Teftiş Başkanı dışındaki makam ve merciler tarafından

emir, görev veya talimat verilemez.
(4) Teftiş Başkanlığının yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri ile elektronik ortamdaki tüm

işleri, görevlendirilen yeterli sayıdaki personel vasıtası ile büro tarafından yürütülür.
Çalışma merkezi
MADDE 5- (1) Teftiş Başkanlığının merkezi Ankara’dadır.
(2) Bu merkez, müfettişlerin de çalışma merkezidir.

İKİNCİ KISIM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

BİRİNCİ BÖLÜM
Teftiş Başkanlığı

Teftiş Başkanlığının görev ve yetkileri
MADDE 6- (1) Teftiş Başkanlığı, Başkanın emri veya onayı ile Başkan adına aşağıdaki

görevleri yapar ve yetkileri kullanır:
a) Başkanlık merkez ve taşra teşkilatının faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak araştırma,

inceleme, ön inceleme, soruşturma ve teftiş işlerini yürütmek.
b) İlgili mevzuatın Teftiş Başkanlığına tanıdığı araştırma, inceleme, ön inceleme, so-

ruşturma ve teftiş yetkilerini Başkanlığın diğer hizmet birimlerinin görev alanlarına girmediği
durumlarda kullanmak.

c) İç Denetim Birimi veya Başkanlığın diğer birimleri tarafından Teftiş Başkanlığına
bildirilen konularda, gerekli araştırma, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve teftiş işlerini yü-
rütmek.

ç) Müfettişlerin araştırma, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve teftiş sonucu düzen-
leyecekleri raporları, Teftiş Başkanlığı görüşü ile birlikte Başkanlık Makamına sunmak.
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d) Teftiş Başkanlığının amaçlarını gerçekleştirmek için mevzuata, plan ve programa
uygun çalışmasını temin etmek, Teftiş Başkanlığı faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi
hususunda genel prensipleri tespit etmek ve verimliliği teşvik eden çalışmalar yapmak.

e) Teftiş Başkanlığının görev alanına ilişkin standart, ilke, yöntem ve teknikleri, ulus-
lararası kabul görmüş kontrol ve denetim standartları ile uyumlu olarak geliştirmek; faaliyet
alanına ilişkin rehberler hazırlamak.

f) Teftiş Başkanlığının kendi faaliyet alanı ile ilgili risk esaslı denetim uygulamaları
geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

g) Teftiş Başkanlığı ve müfettişlerle ilgili mevzuat düzenlemelerinin taslaklarını hazır-
lamak.

ğ) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

İKİNCİ BÖLÜM
Teftiş Başkanının Atanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Teftiş Başkanının atanması
MADDE 7- (1) Teftiş Başkanı; ilgili mevzuat hükümlerine göre atanır.
(2) Teftiş Başkanı, müfettiş yetkilerini haizdir.
(3) Teftiş Başkanının geçici sebeplerle görevinde bulunmadığı durumlarda Teftiş Baş-

kanlığına, Teftiş Başkan Yardımcısı görevini yürüten müfettişlerden biri; Teftiş Başkan Yar-
dımcısının bulunmadığı durumlarda ise Teftiş Başkanı tarafından uygun görülen müfettiş, Baş-
kan onayı ile vekâlet eder. Herhangi bir nedenle Teftiş Başkanlığı kadrosunun boşalması halinde
Teftiş Başkanı olarak atanma koşullarını taşıyanlardan biri, Başkan onayı ile Teftiş Başkanı
vekili olarak görevlendirilebilir.

Teftiş Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 8- (1) Teftiş Başkanının, 6 ncı maddede yer alan görevlerin yürütülmesini

sağlamaya yönelik görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Teftiş Başkanlığını temsil etmek, yönetmek, çalışmaları düzenlemek, kontrol etmek

ve denetlemek.
b) Başkan tarafından verilen her türlü araştırma, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve

teftiş ile ilgili emir, talimat ve onaylar üzerine görevlendirme yapmak ve sonuçlarını takip et-
mek.

c) Gerektiğinde bizzat araştırma, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve teftiş yapmak.
ç) Görev alanına giren konularda yıllık çalışma plan ve programlarını hazırlatmak, Baş-

kan onayına sunmak ve bunların uygulanmasını sağlamak.
d) Araştırma, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve teftiş ile ilgili onayları Başkana

sunmak.
e) Gerektiğinde müfettişlerin düzenlediği raporları incelemek, yanlışlık ve eksiklikle-

rinin giderilmesini sağlamak, raporları ilgili mercilere göndermek, gerektiğinde, özel kanun-
larda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla ek soruşturma raporu veya yazı gönderilmesi
için emir vermek, yapılan işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken önlemlere ilişkin
önerilerde bulunmak.

f) Gerektiğinde Başkanlıkça uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel du-
rumu, birimlerde gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi için alı-
nacak yasal ve idari önlemlere ilişkin görüş ve önerileri içeren rapor düzenlemek veya düzen-
lettirmek ve Başkana sunmak.

g) Müfettiş yardımcılığı giriş ve yeterlik sınavlarının yapılmasını sağlamak, müfettiş
yardımcılarının yetiştirilmelerine ilişkin programlar düzenlemek, programların uygulanmasını
sağlamak ve denetlemek.

ğ) Müfettişlerin mesleki ve bilimsel çalışmalarını teşvik maksadıyla gerekli çalışmalar
ile eğitim, seminer, panel, çalıştay ve benzeri faaliyetleri yaptırmak.
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h) Teftiş Başkanlığının görev alanına giren konularda Teftiş Başkanlığında uygulama
birliği ve standartların sağlanması için gerekli önlemleri almak ve gerektiğinde buna yönelik
iç genelge veya genel yazı yayımlamak.

ı) Büro hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
i) Başkan tarafından verilecek benzeri veya mevzuatla öngörülen diğer görevleri yap-

mak.
(2) Teftiş Başkanı, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat gereğince kendisine verilen görev

ve yetkilerin mevzuatla belirlenmiş usul ve esaslara uygun bir biçimde yerine getirilmesinden
ve kullanılmasından Başkana karşı sorumludur.

Teftiş Başkan Yardımcısı
MADDE 9- (1) Görevlerin yürütülmesinde Teftiş Başkanına yardımcı olmak üzere,

Başkan onayı ile yeterli sayıda başmüfettiş veya müfettiş, Teftiş Başkan Yardımcısı olarak gö-
revlendirilebilir.

(2) Teftiş başkan yardımcıları, Teftiş Başkanının görevlendirmesi doğrultusunda iş ve
işlemlerin yürütülmesini sağlar.

(3) Teftiş başkan yardımcıları, kendisine verilen görev ve yetkilerin mevzuatla belir-
lenmiş usul ve esaslara uygun bir biçimde yerine getirilmesinden ve kullanılmasından Teftiş
Başkanına karşı sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müfettişler

Müfettişlerin görev ve yetkileri
MADDE 10- (1) Müfettişlerin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yapılan görevlendirme üzerine, Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatının her türlü

faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak araştırma, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve teftiş yap-
mak ve çalışmaları neticesinde düzenleyecekleri rapor veya yazıları Teftiş Başkanlığına intikal
ettirmek.

b) Yürüttükleri araştırma, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve teftiş sürecinde görev-
lendirmelerinin dışında kalan bir hususla ilgili öğrenmiş oldukları mevzuata aykırılıklar için
sorumlular hakkında, tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeden hadiseye
el koyabilmek üzere durumu ivedilikle Teftiş Başkanlığına bildirmek, gecikmesinde sakınca
bulunan hallerde, delilleri toplamak ve ilgili mercilere iletilmesini sağlamak.

c) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak; görülen
yanlışlıkların ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve alınması ge-
reken önlemleri ve konuyla ilgili düşüncelerini raporla Teftiş Başkanlığına bildirmek.

ç) Teftiş Başkanlığının görevlendirmesi üzerine araştırma ve incelemeler yapmak, gö-
revlendirildikleri komisyon, kurs, seminer, toplantı ve eğitim programlarına katılmak.

d) Refakatlerine verilen müfettiş yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak.
e) Teftiş Başkanı tarafından verilen veya mevzuatla öngörülen diğer görevleri yapmak.
(2) Müfettişler, görevleri sırasında tüm resmî daire, kurum, kuruluş ve kamuya yararlı

derneklerle, gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye
yetkili olup kanuni bir engel olmadıkça bu isteğin yerine getirilmesi zorunludur.

Müfettişlerin sorumlulukları
MADDE 11- (1) Müfettişler, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki temel kurallara

uyarlar:
a) Verilen görevleri süresinde ve eksiksiz olarak tamamlarlar.
b) Mesleğin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulu-

namazlar.
c) Refakatlerine verilen müfettiş yardımcılarının en iyi şekilde yetişmesine özel önem

verirler ve bu amaçla refakat boyunca meslek ve hizmet gereklerine uygun şekilde yetişmelerini
gözetirler.
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ç) Görevlerini yürütürken, ilgili birimlerin faaliyetlerini aksatmayacak şekilde çalışır-
lar.

d) Meslektaşlarına, diğer kamu görevlilerine ve ilgili üçüncü şahıslara karşı nazik, öl-
çülü ve saygılı davranırlar.

e) Yürüttükleri araştırma, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve teftiş esnasında, bu gö-
revlerle ilgisi bulunanlara konuk olamazlar, doğrudan veya dolaylı olarak hizmet ve ikramlarını
kabul edemezler, bunlarla alışveriş yapamazlar, borç alıp veremezler.

f) Meslekten ayrılmış olsalar dahi görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları ve gizli kal-
ması lazım gelen diğer hususları ifşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına
veya zararına kullanamazlar.

g) Görevleriyle ilgili gidecekleri yerleri ve yapacakları işleri açıklayamazlar.
ğ) Teftiş Başkanlığınca izin verilmedikçe; Teftiş Başkanlığı adına panel, sempozyum

ve komisyonlara, kurs ve seminerlere katılamazlar, yayın yapamazlar, beyanda bulunamazlar,
demeç veremezler.

h) Her türlü sosyal medya alanında resmî görev ve unvanlarını kullanamazlar, mesleki
unvanlarını belirten paylaşım yapamazlar, bu platformların kullanımında mesleğin gerektirdiği
tarafsızlık, saygınlık, güven, nezaket ve saygı ilkelerine yakışır bir şekilde hareket ederler.

ı) 14/9/2010 tarihli ve 27699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denetim Görevlileri-
nin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda
hareket ederler.

(2) Müfettişler, ilgili mevzuatta öngörülen yetkilerini kullanmaktan ve görevlerini
eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.

Görevlendirme
MADDE 12- (1) Müfettişler, Başkanın emri veya onayı üzerine Teftiş Başkanından al-

dıkları talimatla görev yaparlar. Verilen görevlerin neticelerini, bu Yönetmelikte belirtilen usul-
lerle Teftiş Başkanlığına bildirirler.

(2) Müfettişler, usulüne göre görevlendirme yapılmadığı sürece resen araştırma, ince-
leme, ön inceleme, soruşturma ve teftiş yapamazlar.

Görevden uzaklaştırma tedbiri
MADDE 13- (1) Müfettişler; ilgili mevzuatında haklarında görevden uzaklaştırma hü-

kümlerinin uygulanabileceği öngörülen ve görevi başında kalmasında sakınca görülen kişiler
hakkında, ihtiyati bir tedbir niteliğinde olmak üzere, aşağıdaki durumlarda, 14/7/1965 tarihli
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen usule uygun olarak görevden uzaklaştırma
tedbirinin uygulanmasını teklif edebilirler:

a) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, bunların hesap,
belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak; araştır-
ma, inceleme, ön inceleme, soruşturma veya teftişi güçleştirecek, engelleyecek ve yanlış yön-
lendirecek davranışlarda bulunmak, evrakta sahtecilik veya kayıtlarda tahrifat yapmak.

b) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuz-
luklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak.

c) Kamu hizmeti gerekleri yönünden görevi başında kalmasında sakınca bulunmak.
(2) Görevden uzaklaştırma tedbiri; araştırma, inceleme, ön inceleme, soruşturma veya

teftiş işleminin her aşamasında teklif edilebilir.
(3) Görevden uzaklaştırma işlemi, atamaya yetkili amir tarafından gerekçesiyle birlikte

görevden uzaklaştırılana ve diğer ilgililere yazıyla derhal bildirilir.
(4) Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin aksamaması

için gerekli tedbirler o birimin amirince alınır.
(5) Soruşturma sonunda disiplin yüzünden Devlet memurluğundan çıkarma veya cezai

bir işlem uygulanmasına lüzum kalmayanlar için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri,
657 sayılı Kanunda belirtilen usule uygun olarak kaldırılır.
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(6) Görevden uzaklaştırılana ait soruşturma ile bu soruşturmaya ait rapor üzerinde ya-
pılacak işlemler öncelikle tamamlanır ve sonuçlandırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teftiş Başkanlığı Bürosu

Büro görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 14- (1) Büro, Teftiş Başkanının emri altında yeterli sayıda personelden olu-

şur.
(2) Büro personelinin görevleri şunlardır:
a) Teftiş Başkanlığına intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve bunların cevap-

larını sevk etmek.
b) Müfettişlerden gelen rapor ve yazıları kayıt etmek ve ilgili oldukları yerlere gönder-

mek, beklenilen cevaplar ya da raporlar üzerinde ilgili ünitelerce yapılması gereken işlemlerin
sonuçlarını takip etmek ve geciken işler hakkında Teftiş Başkanına bilgi vermek, tekit yazılarını
hazırlamak.

c) İşleri biten rapor, yazı, evrak ve dosyaları düzenli bir şekilde muhafaza etmek ve ko-
runmasını sağlamak.

ç) Teftiş Başkanlığının çalışmalarıyla ilgili kayıt ve dosyaları tutmak, diğer büro işlerini
yürütmek.

d) Teftiş Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(3) Büronun idaresinden, Teftiş Başkanı sorumludur.
(4) Büro personelinin görev, yetki ve sorumlulukları Teftiş Başkanı tarafından belirlenir.

Büro personeli, kendisine verilen görev ve yetkilerin mevzuatla belirlenmiş usul ve esaslara
uygun bir biçimde yerine getirilmesinden ve kullanılmasından sıralı amirlere ve Teftiş Başka-
nına karşı sorumludur.

(5) Yapılan işlerde gizlilik esastır. Büro personeli, görevleri dolayısıyla öğrendikleri
sırları ve gizli kalması lazım gelen diğer hususları, görevlerinden ayrılsalar dahi ifşa edemezler,
kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına veya zararına kullanamazlar. Başkanlığın veya
Teftiş Başkanlığının izni olmaksızın hiçbir evrak, yazışma, defter veya raporu ilgilisi haricin-
deki kişilere gösteremez ve veremezler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Teftişe Tabi Olanların Sorumlulukları ve Yükümlülükleri

Teftişe tabi olanların sorumlulukları ve yükümlülükleri
MADDE 15- (1) Teftişe tabi birimlerde görevli personel, teftiş için gereken gizli dahi

olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki
evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak
zorundadır.

(2) Teftişe tabi birimlerin yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için müfet-
tişlere, görevleri süresince uygun bir çalışma yeri sağlamak ve diğer tedbirleri almak zorunda-
dır.

(3) Teftiş edilen birimlerin her kademedeki yönetici ve personeli; müfettişlerin, sözlü
veya yazılı sorularını cevaplamak, ifade vermek, müfettişin bilgi işlem sistemleri, raporlama
araçları, internet, intranet ve benzeri ağlar ile veri tabanlarına erişimini sağlamak, elektronik,
manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgi ve kayıtları göstermek, talebi halinde bun-
ların kopyalarını müfettişe vermek zorundadırlar.

(4) Asılları alınan belgelerin; müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri ile
elektronik ortamdaki bilgilerin imajı, dosyasında saklanmak üzere alındığı birim, kişi veya ku-
ruluşa verilir.

(5) İlgililer, müfettişlerin göreviyle ilgili bilgi taleplerini karşılamak ve her türlü yardım
ve kolaylığı göstermekle yükümlüdür.
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(6) Teftişe tabi birimlerdeki görevlilerin, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında,
izne ayrılmasından önce müfettişin olumlu görüşü alınır. İzin kullanmaya başlamış olan gö-
revliler, müfettiş tarafından gerekli görülmesi halinde en kısa sürede görevlerine başlamak zo-
rundadırlar.

(7) Başkanlık merkez teşkilatı birimleri uygulamaya yönelik tebliğ, genelge ve benzeri
ad altında çıkarılan her türlü mevzuatı bilgi için Teftiş Başkanlığına göndermekle yükümlü-
dürler.

(8) Başkanlık merkez ve taşra teşkilatı birimleri; kendilerine gereği için gönderilen mü-
fettiş raporlarında ve bu raporlara dayalı Başkan olurlarında yer verilen talimatların, en kısa
zamanda yerine getirilmesini sağlamakla yükümlü ve sorumludur.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Müfettiş Yardımcılığına Giriş, Yetiştirilme, Atanma ve Diğer Hususlar

BİRİNCİ BÖLÜM
Giriş Sınavı

Giriş sınavı ve sınava başvuru şartları
MADDE 16- (1) Teftiş Başkanlığına müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yar-

dımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur.
(2) Giriş sınavının açılmasına Teftiş Başkanının teklifi ve Başkanın onayıyla karar ve-

rilir.
(3) Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava girmeye hak kazanamazlar.
(4) Aşağıdaki şartları taşıyanlar giriş sınavına başvurabilir:
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımak.
b) Teftiş Başkanlığının kadro ve ihtiyaç durumuna göre;
1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren; hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi

ve idarî bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edi-
len yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren; mimarlık ve mühendislik fakülteleri, matema-
tik, istatistik bölümleri ile kurumsal hizmet gerekleri çerçevesinde Teftiş Başkanlığınca sınav
duyurusunda belirtilen veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içindeki
veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından,

mezun olmak.
c) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS’den, Teftiş Başkanlı-

ğınca tespit ve ilan edilecek puan türlerinden asgari puanı almış olduğunu sınav sonuç belgesi
ile belgelendirmek.

ç) Giriş sınavının yazılı aşamasının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla
otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

(5) Giriş sınavı, Sınav Kurulu tarafından yapılır.
(6) Giriş sınavının yazılı ve sözlü kısmı, Teftiş Başkanlığınca belirlenen mahalde yapı-

lır.
(7) Teftiş Başkanlığı, giriş sınavına ilişkin başvuru, sonuç ilanı ve ilgili diğer işlemlerin

elektronik ortamda yürütülmesini sağlamaya yetkilidir.
(8) Teftiş Başkanlığı, giriş sınavının yazılı bölümünün tamamının veya bir kısmının

ÖSYM, yükseköğretim kurumları ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmasına
karar verebilir. Teftiş Başkanlığı, giriş sınavı duyurusunda belirtmek şartıyla giriş sınavının
yazılı bölümünü; dördüncü fıkranın (b) bendinde belirtilen farklı fakülteler ve bölümler için
ayrı ayrı veya birlikte yapabileceği gibi tamamen veya belirlenecek konu grupları itibarıyla
imzalanacak bir protokolle başka kamu kurum veya kuruluşlarına da yaptırabilir.

(9) Yazılı sınavın imzalanacak bir protokolle sekizinci fıkrada belirtilen kamu kurum
veya kuruluşlarına yaptırılması halinde sınavın usulü, sınav konuları, sınav tarihi ve yeri ile
sınava ilişkin diğer hususlar protokolde yer alır.
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Giriş sınavı duyurusu ve başvuru
MADDE 17- (1) Giriş sınavı duyurusu aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde Teftiş

Başkanlığınca yapılır:
a) KPSS’ye göre Teftiş Başkanlığınca belirlenen asgari puan, alınacak personelde ara-

nacak şartlar ile giriş sınavının tarihi, yapılacağı yer, içeriği, değerlendirme yöntemi, başvuru
merci ve son başvuru tarihi ile gerekli görülen diğer hususlar, 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde ilan
verilmek suretiyle adaylara duyurulur. İlan, ilk başvuru tarihinden en az on beş gün önce ya-
pılır.

b) Giriş sınavına, Teftiş Başkanlığınca sınav duyurusunda belirtilen fakülteler ve bö-
lümlerden mezun olan ve istenen puan türünden yeterli puanı alan adaylar başvurabilir. Atama
yapılacak kadro sayısı farklı fakülteler ve bölümlerden mezun olanlar için ayrı ayrı belirlene-
bilir. Bu hususa, sınav duyurusunda yer verilir.

c) Adaylar, Teftiş Başkanlığınca hazırlanan sınav başvuru formu ile Teftiş Başkanlığına
müracaat ederler. Elektronik ortamdaki veya postadaki gecikmelerden dolayı zamanında ulaş-
mayan başvurular işleme konulmaz.

ç) Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavın başlama tarihinden en geç on beş gün önce
bitecek şekilde tespit edilir.

d) Sözlü sınavın tarihi ve yapılacağı yer, sözlü sınavdan en az on beş gün önce, sınava
girmeye hak kazanan adayların isimleri ile birlikte Başkanlığın resmi internet adresinde ilan
edilir.

Adaylardan istenecek bilgi ve belgeler
MADDE 18- (1) Giriş sınavına katılma şartlarını taşıyan adaylardan istenecek bilgi ve

belgeler sınav duyurusu ile ilan olunur. Posta yoluyla yapılan başvurularda, adaylardan istenilen
belgelerin ilan edilen son başvuru tarihine kadar Teftiş Başkanlığına ulaşmış olması gerekmek-
tedir.

(2) Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki bilgi ve belgeler
istenir:

a) T.C. kimlik numarası beyanı.
b) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair ya-

zılı beyanı.
c) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.
ç) Dört adet son bir ay içerisinde çektirilmiş vesikalık fotoğraf.
d) Adli sicil kaydına dair belge.
e) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi.
(3) Yapılacak incelemede, aday formlarında yer alan bilgilerde tereddüt hasıl olduğu

takdirde aday kaydından önce söz konusu bilgilerin belgelendirilmesi istenir.
Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 19- (1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybe-

derler, giriş sınavını kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra or-
taya çıkması halinde ise atama işlemi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve hakla-
rında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu yönünden işlem yapılmak üzere yetkili
mercilere suç duyurusunda bulunulur.

Sınava çağrılma ve sınav giriş belgesi
MADDE 20- (1) KPSS’de alınan puan sıralaması esas alınarak, açıktan atama izni alın-

mış kadro sayısının yirmi katını aşmamak üzere duyuruda belirtilen sayıda aday ve puanı Baş-
kanlığın resmî internet adresinde yapılacak ilanla duyurulur. Son sıradaki adayla aynı puanı
alan adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sınav ilanında atama yapılacak kadro sayısının fakülte
veya bölümler itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda giriş sınavına çağrılacak aday sayısı
da ayrı ayrı hesaplanır.
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(2) Sınava katılacak olanlar için sınavın yapılacağı yer ve tarihin de belirtildiği sınav
giriş belgesi, Teftiş Başkanlığınca düzenlenir. Sınava, resmî makamlarca verilmiş geçerli bir
kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve benzeri) ile birlikte sınav giriş belgesinin gös-
terilmesi suretiyle girilir.

Sınav konuları
MADDE 21- (1) Yazılı sınav 16 ncı maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendinin (1) nu-

maralı alt bendinde belirtilen bölümlerden mezun olanlar için aşağıdaki alan bilgisi konuların-
dan yapılır:

a) Maliye: Maliye Politikası, Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları, Bütçe, Türk
Vergi Sistemi ve Kanunlarının Esası.

b) İktisat: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası,
Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Uluslararası İktisadi Kuruluşlar, Güncel Ekonomik
Sorunlar.

c) Hukuk: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari
Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile
Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Deniz Ti-
careti ve Sigorta Hukuku hariç), İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Huku-
ku,

ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe ve Bilanço Teorisi, Bilanço Analizi ve Tek-
nikleri.

d) Yabancı dil (İngilizce).
(2) Yazılı sınav, 16 ncı maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt ben-

dinde belirtilen bölümlerden mezun olanlar için aşağıdaki alan bilgisi konularından yapılır:
a) Mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak Sınav Kurulunca belirlenen

alan bilgisi konuları.
b) Yabancı dil (İngilizce).
(3) Birinci ve ikinci fıkralardaki alan bilgisi konularının yazılı sınav notunun hesap-

lanmasında dikkate alınacak oransal ağırlıkları sınav duyurusunda belirtilir.
Yazılı sınavın değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması
MADDE 22- (1) Yazılı sınavda başarılı olabilmek için her sınav grubundan 100 tam

puan üzerinden en az 60 puan alınması ve tüm sınav gruplarının ortalama notunun en az 70
puan olması gereklidir.

(2) Yazılı sınava giren müfettiş yardımcısı adayları, alan bilgisinden yapılan yazılı sınav
notlarına göre, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere puan sıralamasına tabi tutulur. Sınav
ilanında atama yapılacak kadro sayısının fakülte veya bölümler itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi
durumunda puana göre sıralama da bu duruma uygun şekilde ayrı ayrı yapılır.

(3) Yazılı sınav sonuçları tutanakla tespit edilir.
(4) Yazılı sınav sonuçları ile birlikte sözlü sınava katılmaya hak kazananlara, sözlü sı-

navın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler, Başkanlık internet adresinde yayımlanmak suretiyle
duyurulur. Sınavı kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

Sözlü sınav
MADDE 23- (1) Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan en yüksek puan alan adaydan

başlanarak, sınav ilanında atama yapılacak kadro sayısının fakülte veya bölümler itibarıyla ayrı
ayrı belirlenmesi durumunda bu duruma uygun şekilde ayrı ayrı olmak üzere, atama yapılacak
kadro sayısının dört katını geçmemek üzere, sözlü sınav duyurusunda belirtilen sayıda aday
sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(2) Yazılı sınavdan en az 70 puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar
için müktesep hak teşkil etmez.

(3) Sözlü sınavda adaylar;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
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b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.
(4) Adaylar, Sınav Kurulu tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e)

bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Verilen puanların toplamı sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sı-
navda başarılı sayılabilmek için Sınav Kurulu Başkanı ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

(5) Sınav Kurulu, sözlü sınav sonuçlarını tutanakla tespit eder.
Giriş sınavı puanı ve sonuçların ilanı
MADDE 24- (1) Giriş sınavı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortala-

masından oluşur.
(2) Giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sınav ilanında atama ya-

pılacak kadro sayısının fakülte veya bölümler itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda bu
duruma uygun şekilde ayrı ayrı olmak üzere, sınav duyurusunda ilan edilen kadro sayısına ka-
dar aday asıl, bu sayının en fazla yarısı kadar aday da yedek aday olarak belirlenir. Sayının ke-
sirli çıkması durumunda sayı yukarı doğru tamamlanır. Adayların giriş sınavı puanlarının eşit
olması halinde, sırasıyla, yazılı sınav puanı ve KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. Giriş
sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak veya yedek aday listesine girmiş olmak müktesep
hak teşkil etmez.

(3) Giriş sınavı sonuçları, başvuru süresiyle birlikte Başkanlığın internet adresinde ilan
edilir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmaz. İlan tarihinden itibaren on beş günden az olmamak
üzere, ilanda belirtilen sürede başvuru yapmayan veya atama yapılmaya hak kazananlardan
göreve başlamayan olduğu takdirde başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılabilir.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 25- (1) Sınavda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri beş yıl,

bunun dışında kalan sınavla ilgili diğer belgeler müteakip sınav tarihine kadar Teftiş Başkanlığı
arşivinde saklanır.

İKİNCİ BÖLÜM
Atanma, Yetiştirilme ve Yeterlik Sınavı

Müfettiş yardımcılığına atanma
MADDE 26- (1) Giriş sınavında başarı gösterenler, Başkan onayı ile müfettiş yardım-

cısı kadrolarına atanırlar.
(2) Giriş sınavında başarı gösteren adayların atama işlemlerinin yapılabilmesi için

24 üncü maddenin üçüncü fıkrasında bahsedilen süre içerisinde Başkanlığa müracaat etmeleri
gerekir. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri
yapılmaz.

Yetiştirmede amaç
MADDE 27- (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde aşağıdaki amaçlar güdülür:
a) Kişiliklerini, müfettişliğin gerektirdiği mesleki bilgi, nitelik ve davranışlara göre ge-

liştirmek.
b) Yetki alanına giren mevzuat ve uygulamalar ile araştırma, inceleme, ön inceleme,

soruşturma ve teftiş konularında deneyim ve uzmanlık kazandırmak.
c) Bilimsel çalışma ve araştırma yöntem ve teknikleri konusunda becerilerini geliştir-

mek.
ç) Rapor yazma tekniği konusunda bilgi ve yeteneklerini geliştirmek.
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d) İş ve işlemlerinde ihtiyaç duyacakları modern bilgi teknolojileri gibi araç ve gereç-
lerden yararlanma alışkanlıkları kazandırmak ve bunu geliştirmelerini sağlamak.

e) Analitik düşünme, takım çalışması ve iletişim becerilerini geliştirmek.
f) Yabancı dil bilgilerini geliştirmelerini teşvik etmek.
g) Mesleğin gerektirdiği diğer niteliklere sahip olmalarını sağlamak.
Müfettiş yardımcılarının yetiştirilme süreci
MADDE 28- (1) Müfettiş yardımcıları, 657 sayılı Kanun ile 21/2/1983 tarihli ve

83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmele-
rine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde adaylık eğitimine ve bu Yönetmelikte
belirtilen esaslar dâhilinde mesleki eğitime tabi tutulur.

(2) Müfettiş yardımcıları üç yıllık yetişme dönemine tabidirler. Bu sürenin hesabında;
aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni dikkate alınmaz.

(3) Müfettiş yardımcıları; üç yıllık yetiştirilme süresinin ilk iki yılında, Teftiş Başkan-
lığınca belirlenecek çalışma programına göre başmüfettiş veya müfettiş refakatinde görevlen-
dirilirler.

(4) Başmüfettişler ve müfettişler, refakatlerindeki müfettiş yardımcılarının meslek ve
hizmet gereklerine uygun şekilde yetiştirilmelerinden sorumludurlar.

(5) Teftiş Başkanlığınca, mesleki görev ve yetki alanına giren konularda; araştırma, in-
celeme, ön inceleme, soruşturma ve teftiş usulleri ile ilgili mevzuatın öğretilmesi amacıyla eği-
tim programları düzenlenir.

(6) Müfettiş yardımcıları, refakatinde görevlendirildikleri sürede müfettişlerin rehberliği
doğrultusunda görevlerini yerine getirirler. Müfettiş yardımcıları, bu sürede tek başlarına araş-
tırma, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve teftiş yapamaz ve 53 üncü maddenin birinci fık-
rasının (c) bendi kapsamında düzenlenecek raporlar hariç olmak üzere bağımsız rapor düzen-
leyemezler.

(7) Müfettiş yardımcıları, aylıksız izin ile toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izin-
leri hariç iki yıllık fiili hizmetinin bitiminden itibaren bir ay içinde Başkanlığın görev alanı ile
ilgili konularda üç tez konusu seçer ve bunlardan bir tanesi Teftiş Başkanının onayı ile tez ko-
nusu olarak belirlenir. Seçilen tez konusunun uygun bulunmaması halinde, müfettiş yardımcısı
on beş gün içinde üç yeni tez konusu seçer. Tez konusunun ikinci defa uygun bulunmaması
veya müfettiş yardımcısının belirlenen süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın tez konularını
sunmaması halinde tez konusu Teftiş Başkanı tarafından bir ay içinde resen belirlenir. Belirle-
nen tez konusu, müfettiş yardımcısına tebliğ edilmek suretiyle kesinleşir.

(8) Müfettiş yardımcısı, tez konusunun kesinleşmesinden itibaren en geç bir ay içeri-
sinde, kendisine rehberlik etmek ve tezin bilimsel tez yazım usul ve esaslarına, seçilen konunun
niteliğine, Başkanlığın görev alanı ile ilgili hususlara uygunluğunu temin etmek için bir danış-
man belirler ve Teftiş Başkanının onayına sunar. Teftiş Başkanı gerektiğinde başka bir danışman
da belirleyebilir. Tez danışmanı, müfettiş yardımcısına tez hazırlama sürecinde yardımcı olmak
maksadıyla tavsiyelerde bulunur. Tez danışmanı, müfettişlerden, uzmanlardan ya da Başkanlık
teşkilatında görev yapan ve daha önce lisansüstü programlarda akademik çalışma yapmış, ko-
nusunda uzman kamu görevlileri arasından belirlenir. Gerektiğinde yükseköğretim kurumla-
rında görevli öğretim üyelerinden de danışman belirlenebilir.

(9) Müfettiş yardımcısı, tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içe-
risinde, hazırladığı tezi sunmak zorundadır. Süresi içinde tezlerini sunmayanlara bir defaya
mahsus altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

(10) Tez danışmanının tez hakkındaki yazılı görüşünü içeren raporu ile birlikte Teftiş
Başkanlığına sunulan tezler, Sınav Kurulunca değerlendirilir. Tezler Sınav Kurulu tarafından
tez danışmanının değerlendirme görüşleri de dikkate alınarak en geç iki ay içinde incelenir.
Müfettiş yardımcısının hazırlayacağı tezin, kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini
içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir. Tez konusunun başka bir kurum ve
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kuruluşta müfettişlik, uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka ad altında içerik ve so-
nuçları açısından aynı şekilde incelenip savunulmamış olması esastır. İntihal yapıldığı tespit
edilen tez geçersiz sayılır; müfettişliğe atanmış olsa dahi ilgili kişinin ataması iptal edilir ve
hakkında idari işlem yapılır.

(11) İki aylık sürenin ya da incelemenin bitiminden itibaren, on beş gün içinde tezini
sözlü olarak savunması için müfettiş yardımcısı Sınav Kuruluna çağrılır. Tezin değerlendiril-
mesi oylama ile yapılır. Başarılı veya başarısız şeklinde kullanılan oylarda, oy çokluğu ile karar
verilir. Tezin başarısız sayılması halinde Sınav Kurulu tarafından hazırlanacak gerekçeli rapor
Teftiş Başkanlığınca ilgiliye tebliğ edilir.

(12) Tezin, düzeltmeye gidilmesi şartı ile başarılı sayılması halinde, tespit edilen ek-
siklik ve yanlışlıkların giderilmesi için ilgili müfettiş yardımcısına iki aydan fazla olmamak
üzere süre verilir ve bu süre Teftiş Başkanlığına bildirilir. Sınav Kurulunun gerekli düzeltme-
lerin yapıldığına kanaat getirmesi halinde tez başarılı sayılır. Düzeltilen tezlerin değerlendirmesi
onuncu fıkraya göre yapılır. Tez değerlendirme sonuçları yeterlik sınavından en az iki ay önce
duyurulur ve ilgililere tebliğ edilir.

(13) Tezleri başarısız sayılan müfettiş yardımcılarına, tezlerini sunmaları veya yedinci
fıkraya göre başka bir konuda tez hazırlamaları için bir defaya mahsus altı ayı aşmamak üzere
ilave süre verilir. Geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan müfettiş yardımcısı-
nın tezi başarısız sayılır. Geçerli mazereti olan müfettiş yardımcısı için ayrı bir savunma tarihi
belirlenir.

(14) Tez ile ilgili diğer hususlar Teftiş Başkanının teklifi ve Başkanın onayı ile belirle-
nir.

Değerlendirme belgesi ve yetki verilmesi
MADDE 29- (1) Müfettişler tarafından, refakatinde çalışan müfettiş yardımcıları hak-

kında, şekli ve içeriği Teftiş Başkanlığınca belirlenen değerlendirme belgesi düzenlenir.
(2) Aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç fiilen en az iki yıl

çalışmış olan müfettiş yardımcılarına, birinci fıkra kapsamındaki değerlendirme belgeleri de
dikkate alınarak Teftiş Başkanlığınca yapılan değerlendirme neticesinde, tek başına araştırma,
inceleme, ön inceleme, soruşturma ve teftiş yetkisi Teftiş Başkanının teklifi ve Başkanın ona-
yıyla verilebilir.

(3) Yetkili müfettiş yardımcıları; müfettişlerin görev, yetki ve sorumluluklarını haizdir.
Yeterlik sınavından önce meslekten çıkarılma
MADDE 30- (1) Müfettiş yardımcılarından; verilen ilave süre içinde tezlerini sunma-

yan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, müfettiş yardımcısı unvanını
kaybederler ve Başkanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Yeterlik sınavına giriş şartları
MADDE 31- (1) Yeterlik sınavına girebilmek için müfettiş yardımcısının;
a) Aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç müfettiş yardımcısı

olarak fiilen en az üç yıl çalışmış olması,
b) 28 inci madde kapsamında belirlenecek konularda yapacakları tez çalışmalarının Sı-

nav Kurulu tarafından kabul edilmiş olması,
gerekir.
(2) Bu maddede belirtilen şartları taşımayanlar yeterlik sınavına alınmazlar.
Yeterlik sınavı
MADDE 32- (1) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Her

iki sınav da Teftiş Başkanlığınca belirlenen mahalde yapılır.
(2) Yeterlik sınavı, Sınav Kurulu tarafından yapılır.
(3) Yeterlik sınavının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Teftiş Başkanlığı tarafından

belirlenir.
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Yeterlik sınav konuları
MADDE 33- (1) Müfettiş yardımcılarının yeterlik sınav konuları aşağıdaki gibidir:
a) Hukuk:
1) Başkanlık mevzuatı, Başkanlıkla ilgili diğer mevzuat ve Başkanlık görev alanıyla

ilgili genel bilgiler, Başkanlık teşkilatı, politikası ve ilkeleri.
2) Anayasa ve Devlet teşkilatı, İdare Hukuku ve idari yargı temel mevzuatı.
3) Her türlü vergi, resim ve harçlara ait kanunlar, usul kanunları ve vergilendirmeye

ilişkin diğer temel mevzuat.
4) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili temel mevzuat.
5) 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve il-

gili mevzuat.
6) 9/10/2013 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ilgili mevzuat.
7) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

ve ilgili mevzuat.
8) 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ve ilgili mevzuat.
9) 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mev-

zuat.
10) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat.
11) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

ve ilgili mevzuat.
12) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve ilgili mevzuat.
13) 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hiz-

metleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat.
b) Kamu harcama mevzuatı ve muhasebe:
1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili

temel mevzuat.
2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat.
3) 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili mevzuat.
4) 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili temel mevzuat.
5) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve ilgili mevzuat.
6) 657 sayılı Kanun (mali hükümler).
7) Genel muhasebe, mali tablolar analizi, 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği.
8) 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği ve

Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tu-
tarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik ve ilgili mevzuat.

c) Teftiş:
1) 657 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat.
2) 3628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat.
3) 5237 sayılı Kanunun Genel Hükümleri ile kamu görevlilerine özgü suçlara ilişkin

hükümleri ve ilgili diğer mevzuat.
4) 4483 sayılı Kanun.
5) 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat.
6) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili mevzuat.
7) Özel soruşturma usulü getiren diğer kanunlar.
8) Araştırma, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve teftiş usulleri.
Yazılı sınav kağıtlarının değerlendirilmesi
MADDE 34- (1) Yazılı sınav kağıtları, Sınav Kurulu üyeleri tarafından 100 tam puan

üzerinden değerlendirilir.
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(2) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav gruplarının her birinden alınan not-
ların 50 puandan, tüm grupların not ortalamasının da 60 puandan aşağı olmaması gerekir.

(3) Sınav Kurulu, yazılı sınav sonuçlarını tutanakla tespit eder.
Sözlü sınav
MADDE 35- (1) Yazılı sınavda başarılı olan müfettiş yardımcıları sözlü sınava tabi tu-

tulur. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava katılamazlar. Yazılı sınava katılmış ol-
mak, sözlü sınava davet edilmeyenler için müktesep hak teşkil etmez.

(2) Sözlü sınav, müfettiş yardımcısının;
a) Yeterlik yazılı sınav konularına ilişkin sorulacak sorulara verdiği cevapların,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve

uygunluğunun,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,
d) Genel yetenek ve genel kültürünün,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,
değerlendirilmesi suretiyle yapılır.
(3) Adaylar, Sınav Kurulu tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e)

bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Verilen puanların toplamı sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sı-
navda başarılı sayılabilmek için Sınav Kurulu Başkanı ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

(4) Sınav Kurulu, sözlü sınav sonuçlarını tutanakla tespit eder.
Yeterlik sınav sonucu
MADDE 36- (1) Yeterlik sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortala-

masıdır.
(2) Yeterlik sınavında başarılı sayılmak için yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik

ortalamasının 100 puan üzerinden en az 70 olması şarttır.
(3) Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından, başarı sırasına göre tutanakla tespit edilir

ve liste halinde Teftiş Başkanlığınca duyurulur. Sonuçlar ayrıca yazılı olarak da sınava katı-
lanlara bildirilir.

İkinci sınav hakkı
MADDE 37- (1) Yapılan yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye

hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde
ikinci kez sınav hakkı verilir.

(2) İkinci sınav hakkı bir defaya mahsus olmak üzere verilir.
Yeterlik sınavına girmeyenler veya sınavda başarılı olamayanlar
MADDE 38- (1) Müfettiş yardımcılarından, ikinci yeterlik sınav hakkını kullanma-

yanlar veya ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyenler, müfettiş yardımcısı unvanını
kaybederler ve Başkanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Müfettişliğe atanma
MADDE 39- (1) Yeterlik sınavında başarılı olanlar, bu sınavdaki başarı sırasına göre

müfettişliğe atanırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başmüfettişliğe Atanma, Müfettişliğe Yeniden Atanma ve Kıdem

Başmüfettişliğe atanma
MADDE 40- (1) Teftiş Başkanlığında, müfettiş yardımcılığında geçirilen süreler dâhil

en az on yıl çalışmış olan müfettişler; kıdem, başarı ve kadro durumu göz önünde tutularak
başmüfettişliğe atanabilir.
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Müfettişliğe yeniden atanma
MADDE 41- (1) Yeterlik sınavında başarılı olup müfettişliğe atandıktan sonra, istifa

nedeniyle veya kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanma suretiyle müfettişlikten ayrılanlar,
yazılı talepleri üzerine, durumları itibarıyla atanabilecekleri boş kadro bulunması ve Teftiş Baş-
kanının görüşünün alınması koşuluyla yeniden müfettişliğe atanabilirler.

Kıdem
MADDE 42- (1) Müfettişlerin yönetimi, çalışması ve yetişmeleri gibi konularda meslek

kıdemi esası uygulanır. Kıdem; sınav dönemi aynı olan müfettiş yardımcıları arasında giriş sı-
navındaki başarı sırasına göre, müfettişler arasında ise yeterlik sınavındaki başarı sırasına göre
belirlenir. Dönemleri farklı olanlar arasındaki kıdem ise dönemleri arasındaki sıraya göre be-
lirlenir.

(2) Müfettiş sıfatını kazandıktan sonra görevinden ayrılanlardan yeniden atananların
kıdemi, kendi dönemlerinin sonunda; bu dönemden kimse kalmamış ise, bir önceki dönemin
sonunda olacak şekilde belirlenir.

(3) Teftiş Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler, dönemlerinin en kıdemlisi
sayılır. Aynı dönemde bu durumda birden fazla müfettiş var ise bunların kıdem sırasının tespi-
tinde ayrıca kendi aralarındaki kıdem esas alınır.

(4) Teftiş Başkanlığına, ilgili mevzuat uyarınca atananlardan; yeterlik sınavında başarı
göstermek suretiyle müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör unvanlarından birini iktisap eden-
lerin denetim mesleğinde geçen süreleri ile üst kademe kamu yöneticiliklerinde geçen sürele-
rinin tamamı, denetim mesleğinden olmayanların ise hizmet sürelerinin yarısı denetim meslek
kıdeminden sayılır.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Teftiş Başkanlığının Çalışma Esasları ve Düzenlenecek Raporlar

BİRİNCİ BÖLÜM
Teftiş Başkanlığının Çalışma Esasları

Teftiş faaliyetlerinin planlanması
MADDE 43- (1) Teftiş faaliyetleri, teftiş plan ve programları çerçevesinde yürütülür.
(2) Teftiş planının hazırlanmasında Başkanlığın ve Teftiş Başkanlığının faaliyet ve

amaçları ile teftiş politikaları göz önünde bulundurulur.
(3) Teftiş planında, Başkanlığın ve Teftiş Başkanlığının faaliyetleri çerçevesinde risk

odaklı çalışmalar yapılarak teftişte ağırlık verilecek başlıca alanlar belirlenir. Ayrıca, Başkanlık
birimlerinin yöneticileri ile koordinasyon toplantıları yapılarak teftiş planında yer alması iste-
nilen hususlara ilişkin görüş ve öneriler alınabilir.

(4) Teftiş planı ve programı Başkan onayı ile yürürlüğe girer.
(5) Teftiş planı ve programında Başkan onayı ile her zaman değişiklik yapılabilir. Ayrıca

gerek duyulması halinde, Başkan onayı ile teftiş planı ve programı dışında da her zaman teftiş
yapılabilir.

Müfettişlerin görevlendirilmesi ile çalışma usul ve esasları
MADDE 44- (1) Müfettişler, Başkanın talimatı veya onayı üzerine Teftiş Başkanı ta-

rafından görevlendirilirler ve çalışma sonuçlarını Teftiş Başkanlığına bildirirler.
(2) İşlerin, tabi oldukları süreleri aksatmayacak şekilde sırasıyla yapılması esastır.
(3) Çalışmaların sonuçlarına ait bütün rapor ve yazıların çalışma yerlerinde düzenlen-

mesi, ilgili mercilere tebliği veya gönderilmesi esas olup, gereken hallerde söz konusu yazı ve
tebliğ işleri en kısa zamanda başka yerde de tamamlanabilir.

(4) Müfettişler görevlendirildikleri konularda bağımsız olarak çalışırlar. Ancak gerekli
görülen durumlarda; araştırma, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve teftiş işlemlerinin birden
fazla müfettiş tarafından birlikte yürütülmesi de mümkündür. Bu tür çalışmalarda iş bölümünü
yapmak, işlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak ve Teftiş Başkanlığıyla haberleşmeyi
yürütmek görevleri kıdemli müfettiş tarafından yerine getirilir.
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(5) Birlikte yürütülen işlerde müşterek rapor düzenlenmesi esastır.
(6) Görevlendirme yapılırken işin ivediliği, niteliği, kapsamı ve sair nedenlerle Teftiş

Başkanlığınca işin tamamlanması için makul bir süre belirlenebilir.
(7) Teftiş Başkanlığınca aksi belirlenmedikçe müfettişler, görevlendirildikleri konularla

ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşları, adlî makamlar, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan ya-
zışma yapabilirler. Ancak; Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Yüksek Mahkemeler ile Başkanlık ve
diğer Bakanlıkların merkez ve yurt dışı teşkilatı ile yapılan yazışmaları Teftiş Başkanlığı ara-
cılığıyla yaparlar. Müfettişler görevleri ile ilgili konulardaki tüm yazışmalarını Başkanlık ta-
rafından kullanılan sistem üzerinden belirlenen genel esaslar çerçevesinde yaparlar.

Yurt dışında eğitim
MADDE 45- (1) Müfettişler, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu kararı

ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hak-
kında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim amacıyla yurt dışına gönderilebilirler.

Görevlerin süresinde bitirilememesi ve işin devri
MADDE 46- (1) Müfettişler, kendilerine verilen görevleri ara vermeden Teftiş Baş-

kanlığınca belirtilen süreler içinde bizzat yapıp bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anla-
şılan görevler hakkında Teftiş Başkanlığına zamanında bilgi verip alacakları talimata göre ha-
reket ederler.

(2) Müfettişlere verilen görevin devredilmemesi esastır. Geri bırakma ve devir zorun-
luluğu doğarsa; Teftiş Başkanlığının talimatı veya izni ile görev başka bir müfettişe devredile-
bilir.

(3) Görevleri esnasında müfettişin vefatı, ağır hastalığa yakalanması ve benzeri mücbir
sebeplerle, görevin tamamlanmasının mümkün olmadığı durumlarda Teftiş Başkanlığınca başka
müfettiş görevlendirilir.

(4) Devir işlemi, Teftiş Başkanının teklifi ve Başkanın onayıyla belirlenen usul ve esas-
lar çerçevesinde gerçekleştirilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Çalışma Sonuçları, Rapor Türleri ve Yapılacak İşlemler

Çalışma sonuçları ve raporlar
MADDE 47- (1) Müfettişlerce, işin özelliğine göre aşağıdaki raporlar düzenlenir:
a) Teftiş raporu.
b) Soruşturma raporu.
c) Ön inceleme raporu.
ç) Durum tespit raporu.
d) Görüş ve öneri raporu.
(2) Teftiş Başkanlığı, birinci fıkrada belirtilenler dışında, ihtiyaca göre rapor türleri be-

lirlemeye yetkilidir.
(3) Raporlara takvim yılı itibarıyla 1’den başlamak üzere bir sıra numarası verilir. Bu

sıra numarası 1 Ocak'tan 31 Aralık tarihine kadar devam eder. Birden fazla müfettiş tarafından
yazılan raporlarda, her biri kendi rapor sıra numarasını verir.

(4) Raporlarda yer verilen tespit, görüş ve önerilerin; tereddüde sebep olmayacak şe-
kilde açık ve yazım kurallarına uygun bir üslupla yazılmasına; ilgili mevzuata ve araştırma,
inceleme, ön inceleme, soruşturma ve teftiş sonucu ulaşılan delillere dayandırılmasına özen
gösterilir.

(5) Düzenlenen raporlar, Teftiş Başkanlığınca değerlendirmeye tabi tutulur. Raporların
değerlendirilmesi, Teftiş Başkanı veya görevlendireceği Teftiş Başkan Yardımcısı tarafından
yapılabileceği gibi, Teftiş Başkanının gerek görmesi halinde görevlendireceği bir veya birden
fazla müfettiş marifetiyle de yapılabilir.
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(6) Raporların değerlendirilmesi sonucu, düzeltilmesi veya tamamlattırılması gereken
hususların tespiti halinde, bu eksikliklerin giderilmesi, raporu düzenleyen müfettişten istenir.
Müfettişin, Teftiş Başkanlığı görüşüne katılmaması halinde, raporda yer alan görüş ile birlikte
Teftiş Başkanlığı görüşünün de yer aldığı onay hazırlanır ve Başkana sunulur. Onaylanan görüş
doğrultusunda işlem yapılır.

(7) Düzenlenen raporlar, Teftiş Başkanlığı görüşü ile Başkana sunulur. Başkanlıkça aksi
belirtilmediği sürece; Başkanlık onayını müteakiben onay, rapor ve ekleri gereği yerine geti-
rilmek üzere Teftiş Başkanlığı tarafından ilgili birimlere veya mercilere gönderilir.

Teftiş raporu
MADDE 48- (1) Teftiş raporu, yapılan teftiş sonucunda noksan veya hatalı bulunan ve

ilgili dairelerce düzeltilmesi gereken işlemler ile teftiş sonucu varılan diğer hususlar hakkında
düzenlenen rapordur.

(2) Teftiş raporlarında;
a) Görev emrinin tarih ve sayısı, teftiş edilen birim, göreve başlama ve bitirme tarihleri,

yapılan teftişin amacı, kapsamı, dönemi, teftişte kullanılan yöntemler, raporun dağıtım yerleri,
teftiş edilen birimin tespit ve bulgulara cevap verme süreleri ve ilgili diğer hususlar belirtilir.

b) Teftiş sonucunda tenkidi gerektiren hususların ilgili mevzuatta hangi düzenlemeye
aykırı olduğu açıkça belirtilir.

c) Mevzuata göre ve işin niteliği itibarıyla yapılması gereken işlemlerle, alınması ge-
reken idari önlem ve kararlara yer verilir.

(3) Teftiş edilen her bir birim için tek bir teftiş raporu düzenlenmesi esas olmakla bir-
likte, zorunlu hallerde süreç veya faaliyetler itibarıyla ayrı ayrı rapor düzenlenebilir.

Teftiş raporuna istinaden yapılacak işlemler
MADDE 49- (1) Teftiş raporu, bir örneği usulüne göre cevaplandırıldıktan sonra geri

gönderilmek, bir örneği de teftiş dosyasında saklanmak üzere, rapor numarasını taşıyan birer
yazıya bağlı olarak ilgili yerlere gönderilir.

(2) Raporun bir örneği, ilgili cevaplarla birlikte verilen süre içerisinde, teftişi yapan
müfettişe teftiş edilen birim yöneticisi tarafından gönderilir. Bu süre on günden az olamaz. Ra-
porları, verilen süre içinde cevaplandırarak müfettişe tevdi etmeyen ilgililerin gecikme sebebini
bildirmeleri gerekir. Haklı bir gecikme gerekçesi gösteremeyen ilgililer hakkında gerekli işlem
tesis edilmek üzere, müfettiş tarafından Teftiş Başkanlığına bilgi verilir. Ayrıca ilgililere de ge-
rekli bilgilendirme yapılır.

(3) Noksan veya hatalı bulunan ve düzeltilmesi gereken işlemlerden zaman alacak olan-
lara ilişkin cevapların, ilgili birim tarafından eylem planları şeklinde hazırlanması gerekir. Tes-
pit edilen eksikliklere ilişkin hususların, eylem planlarında nasıl ve hangi zamanda ve kimler
tarafından tamamlanacağı açıkça belirtilir.

(4) Müfettişin, teftiş edilen birim tarafından cevaben yapılan açıklamaların yeterli ve
mevzuata uygun olduğu sonucuna varması halinde, gelen rapor müfettiş tarafından, son görüşü
de eklenerek Teftiş Başkanlığına gönderilir.

(5) Müfettişin, teftiş edilen birim tarafından cevaben yapılan açıklamaların yetersiz
veya mevzuata uygun olmadığı sonucuna varması halinde, gelen rapor müfettiş tarafından, ko-
nuya ilişkin değerlendirmeleri ile açık ve gerekçeleriyle birlikte yazılmış son görüşü de ekle-
nerek en geç on beş gün içinde Teftiş Başkanlığına gönderilir.

(6) Teftiş Başkanlığı, son görüşleri yazılmış olarak gelen raporları, Başkanlık onayı ile
gereği yapılmak üzere ilgili birimlere gönderir.

(7) Hastalık, askerlik, yurt dışı görevlendirmesi gibi zaruri sebeplerle değerlendirile-
meyen raporlara ilişkin eksiklikler, Teftiş Başkanlığının görevlendireceği başka bir müfettiş
tarafından ikmal edilir.

(8) Esaslı bir eleştiriyi gerektirmeyen ve görevlileri aydınlatmak veya uyarmak yoluyla
düzeltilecek eksiklikler için teftiş raporu düzenlenmez. Teftiş raporu tanzimine lüzum görül-
meyen hallerde, durum görüş ve öneri raporu ile Teftiş Başkanlığına bildirilir.
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(9) Teftiş raporları üzerine yapılması gereken işlemler ve teftiş edilen birimler tarafından
hazırlanan eylem planları Teftiş Başkanlığınca takip edilir.

Soruşturma raporu
MADDE 50- (1) Yürürlükteki ceza veya personel mevzuatına göre suç veya disiplin

suçu oluşturan eylem ve işlemlerden dolayı yapılan soruşturmaların sonuçları soruşturma ra-
poruna bağlanır.

(2) Soruşturma raporlarında; soruşturma konuları ve işlenen suçlar ile suçlular hakkında
hangi kanun hükümlerinin tatbik edileceği ve suçlu veya kusurlu olanların fiillerinin hangi di-
siplin suçunu oluşturduğu belirtilir.

(3) Disiplin yaptırımı veya idari karar alınmasına esas olan soruşturma raporları yeterli
sayıda düzenlenerek Teftiş Başkanlığına sunulur.

(4) 3628 sayılı Kanun uyarınca yapılan soruşturma sonucu, aynı Kanunun 17 nci mad-
desinde belirtilen suçlardan dolayı düzenlenen soruşturma raporları, bir örneği Cumhuriyet
Başsavcılığına tevdi edilmek üzere Teftiş Başkanlığına sunulur.

Ön inceleme raporu
MADDE 51- (1) Ön inceleme raporu, 4483 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan in-

celeme ve araştırmalar sonucu düzenlenen rapordur.
(2) 4483 sayılı Kanuna göre yapılan ön incelemelerde, inceleme emrinin tarihi ve sayısı

ile incelemeye nasıl başlandığı gösterilir. Hakkında ön inceleme yapılanın görevi ve kimliği,
incelemeye konu olan olay ve suçlar, incelemenin ne şekilde geliştiği ile elde edilen deliller ve
hakkında ön inceleme yapılan şahsın ifadesinin özeti ön inceleme raporuna yazılır.

(3) Müfettişler, hakkında ön inceleme yapılan Devlet memuru veya diğer kamu görev-
lisinin ifadesini de almak suretiyle yetkileri dâhilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri topla-
yıp, hukuki dayanaklarını da belirtmek suretiyle hakkında ön inceleme yapılanlar için eylem-
leriyle ilgili soruşturma izni verilmesi ya da verilmemesi gerektiğine ilişkin görüşlerini içeren
bir ön inceleme raporu düzenlerler ve izin vermeye yetkili merciye sunmak üzere Teftiş Baş-
kanlığına teslim ederler. Ön inceleme, birden çok müfettiş tarafından yapılmışsa, farklı görüşler
raporda gerekçeleriyle birlikte ayrı ayrı belirtilir.

(4) Düzenlenen ön inceleme raporlarının aslı ve yeterli sayıda örneği Teftiş Başkanlığına
gönderilir.

Durum tespit raporu
MADDE 52- (1) Teftiş sonunda, teftiş edilen yerlerden her biri için durum tespit raporu

adında rapor düzenlenir.
(2) Ekip çalışmalarında bu raporlar ekip kıdemlisi tarafından düzenlenir.
(3) Durum tespit raporu, teftiş edilen birimin genel durumu hakkında bilgi vermek mak-

sadıyla düzenlenir. Bu raporda, teftiş edilen birimlerin kadro ve iş hacmi, kadroların ve perso-
nelin sayı ve nitelik yönünden yeterlik dereceleri, çalışma usul ve metotları, işyerleri ve çalışma
araçlarının mevcut durumu ile ilgili diğer hususlara yer verilir.

(4) Bu raporlar, bir örneğinin Teftiş Başkanlığında muhafaza edileceği, birer örneğinin
de ilgili birimlere gönderileceği hususu dikkate alınarak yeterli sayıda düzenlenir.

Görüş ve öneri raporu
MADDE 53- (1) Aşağıdaki durum ve konular için görüş ve öneri raporu düzenlenir:
a) Süreç, faaliyet, birim, kişi ve olayların incelenerek, belirli bir konunun veya sorunun

saptanması ve durumun ortaya çıkartılması için yapılan çalışmaların sonucunu bildirmek.
b) Şikayet, ihbar veya diğer herhangi bir yolla; bir olayın, halin veya iddianın idarece

öğrenilmesi üzerine, olayın gerçek mahiyetini ortaya koymak, olayın mahiyetinin gerektirdiği
önerilerde bulunmak, herhangi bir adli veya idari işlem gerektirip gerektirmediğini anlamak
amacıyla yapılan araştırma ve incelemelerin sonucunu bildirmek.

c) Yürürlükteki mevzuat ve bunların uygulanmalarında görülen noksanlar ve bunların
düzeltme yöntem ve usulleri ile Başkanlığın faaliyetlerine değer katmaya yönelik görüş ve tek-
lifleri bildirmek.
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ç) Teftiş sonucunda, teftiş raporuna bağlanması gerekli görülmeyen hususları bildirmek.
d) Bu Yönetmelikte sayılan diğer rapor türleri kapsamına girmeyen konulara ilişkin gö-

rüş ve teklifleri bildirmek.
(2) Görüş ve öneri raporları, konularının ilgilendirdiği birimler dikkate alınarak yeterli

sayıda hazırlanır.
Rapor sonuçlarının bildirimi ve takibi
MADDE 54- (1) İlgili birimler, bu Yönetmelikte ayrıca belirlenmeyen hallerde, gereği

için gönderilen raporlara istinaden yapılan işlemler veya yapılmakta olan işlemlerin safahatı
hakkında Teftiş Başkanlığınca belirlenen süre ve şekilde bilgi vermek zorundadır.

BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Kimlik belgesi ve mühür
MADDE 55- (1) Müfettişlere, mühür ile Başkan tarafından imzalanmış kimlik belgesi

verilir.
(2) Müfettiş yardımcılarına mühürleri, tek başına görev yapmaya yetkili kılındıklarında

verilir.
Müfettişlikten ayrılmada yapılacak işlemler
MADDE 56- (1) Müfettişlikten ayrılanlar; sonuçlandırılmış görevlere ilişkin raporları,

henüz sonuçlandırılmamış görevlere ilişkin belgeleri, kendilerine teslim edilen resmî mührü,
kimlik belgesini, demirbaş ve diğer eşyayı ayrılmadan önce Teftiş Başkanlığına iade etmek zo-
rundadır. Sonuçlandırılmamış görevlere ilişkin işlemler hakkında 46 ncı madde hükümleri uy-
gulanır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 57- (1) Giriş ve yeterlik sınav sonuçlarına ilişkin olarak Teftiş Başkanlığına,

duyuru tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar Sınav Kurulunca
en geç on beş gün içinde değerlendirilerek, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Yetki
MADDE 58- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Doğabilecek tereddütlerin giderilmesi,
b) Araştırma, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve teftiş ile diğer görevlere ilişkin usul

ve esasların belirlenmesi,
c) Görev alanına giren iş ve işlemlerin bilgi işlem sistemleri üzerinden yapılmasını sağ-

lamaya veya zorunlu tutmaya, bu Yönetmelikte yer alan rapor, yazı ve diğer belgelerin düzen-
lenmesi,

ç) Uygulamada birliğin ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik kriterler belirlenmesi,
gibi konular, Teftiş Başkanının teklifi ve Başkanın onayı ile yürürlüğe konulan alt dü-

zenleyici işlemlerle belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 59- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 60- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı yü-

rütür.
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TEBLİĞ

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

GENEL HÜKÜMLER
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmaz-

lığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa
yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı
Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır.

(2) Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi
avukatlık ücretinin geçersiz sayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üze-
rinden bu Tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemez.
Bu Tarife 1136 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda gerçek-
leştirilecek olan akdi avukatlık ücreti belirlenmesinde sadece asgari değerin hesaplanmasında
dikkate alınır. Diğer hususlar 1136 sayılı Kanundaki hükümlere tabidir.

(3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, bu Tarife hü-
kümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.

Avukatlık ücretinin kapsadığı işler
MADDE 2- (1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti, kesin hüküm elde edilinceye kadar

olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili
olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin tav-
zihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemez.

(2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayda temyizen ve bölge
idare ve bölge adliye mahkemelerinde istinaf başvurusu üzerine görülen işlerin duruşmaları
ayrı ücreti gerektirir.

Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple davanın reddinde
davalıların avukatlık ücreti

MADDE 3- (1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avu-
katlık ücreti, bu Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belirlen-
mesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi, niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur.

(2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan da-
vanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar
vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.

Birden çok avukat ile temsil
MADDE 4- (1) Aynı hukuki yardımın birden çok avukat tarafından yapılması duru-

munda, karşı tarafa bir avukatlık ücretinden fazlası yükletilemez.
Ücretin tümünü hak etme
MADDE 5- (1) Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat,

bu Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.
(2) Gerek kısmi dava gerekse belirsiz alacak ve tespit davasında mahkemece dava de-

ğerinin belirlenmesinden sonra davacı davasını belirlenmiş değere göre takip etmese dahi, yasal
avukatlık ücreti, belirlenmiş dava değerine göre hesaplanır.

Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret
MADDE 6- (1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh veya her-

hangi bir nedenle; ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar giderilirse, bu Tarife hükümleriyle
belirlenen ücretlerin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra giderilirse tamamına
hükmolunur. Bu madde yargı mercileri tarafından hesaplanan akdi avukatlık ücreti sözleşme-
lerinde uygulanmaz.
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Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle davanın
reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret

MADDE 7- (1) Ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar davanın nakli, davanın açıl-
mamış sayılması, görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi durumunda bu Tarifede yazılı
ücretin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra karar verilmesi durumunda tama-
mına hükmolunur. Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak avukatlık
ücreti, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçemez.

(2) Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın yerine getirilmemiş ol-
ması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye
göre bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü
kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur.

(3) Kanunlar gereği gönderme, yeni mahkemeler kurulması, iş bölümü itirazı nedeniyle
verilen tüm gönderme kararları nedeniyle görevsizlik, gönderme veya yetkisizlik kararı veril-
mesi durumunda avukatlık ücretine hükmedilmez.

Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret
MADDE 8- (1) Bir davanın takibi sırasında karşılık dava açılması, başka bir davanın

bu davayla birleştirilmesi veya davaların ayrılması durumunda, her dava için ayrı ücrete
hükmolunur.

Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret
MADDE 9- (1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti ve nafaka

davalarında tespit olunan kira bedeli farkının veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üze-
rinden bu Tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, avukatlık ücreti
olarak hükmolunur. Bu miktarlar, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın gö-
rüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.

(2) Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez.
Manevi tazminat davalarında ücret
MADDE 10- (1) Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm altına alınan

miktar üzerinden bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.
(2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına bu Tarifenin üçüncü

kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.
(3) Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, bu Tarifenin ikinci kıs-

mının ikinci bölümüne göre hükmolunur.
(4) Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla değerlendirilmesi mümkün

diğer taleplerle birlikte açılması durumunda; manevi tazminat açısından avukatlık ücreti ayrı
bir kalem olarak hükmedilir.

İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret
MADDE 11- (1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık

ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para
ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu
kadar ki takip miktarı 11.250,00 TL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, bu Tarifenin
ikinci kısmının ikinci bölümünde, icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir.
Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez. 

(2) Aciz belgesi alınması, takibi sonuçlandıran işlemlerden sayılır. Bu durumda avukata
tam ücret ödenir.

(3) İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa bu Tarife gereğince ayrıca avukatlık ücretine
hükmedilir. Şu kadar ki bu ücret, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün iki ve üç sıra
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numaralarında gösterilen iş ve davalarla ilgili hukuki yardımlara ilişkin olup, bu Tarifenin üçün-
cü kısmına göre belirlenecek avukatlık ücreti bu sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez.
Ancak icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında, üçüncü kısım gereğince hesaplanacak
avukatlık ücretine hükmolunur.

(4) Borçlu ödeme süresi içerisinde borcunu öderse bu Tarifeye göre belirlenecek ücretin
dörtte üçü takdir edilir. Maktu ücreti gerektiren işlerde de bu hüküm uygulanır.

(5) Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde
belirtilen maktu ücrete hükmedilir. Borçlu ödeme süresi içerisinde borcunu öderse bu Tarifeye
göre belirlenecek ücretin dörtte üçü takdir edilir.

(6) İcra dairelerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde taraflar arasında akdi avu-
katlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı
hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların1136 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinin dördüncü fık-
rası uyarınca çözülmesinde avukatlık ücreti, bu Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde icra
dairelerinde yapılan takipler için belirlenen maktu ücrettir. Ancak belirlenen ücret asıl alacağı
geçemez. 

Tüketici mahkemeleri ve tüketici hakem heyetlerinde ücret
MADDE 12- (1) Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açı-

lan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, bu Tarifenin üçüncü kısmına
göre vekâlet ücretine hükmedilir.

(2) Ancak, hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez. 
(3) Ancak, mevcut olduğu halde tüketici hakem heyetine sunulmayan bir bilgi veya

belgenin tüketici mahkemesine sunulması nedeniyle kararın iptali halinde tüketici aleyhine ve-
kalet ücretine hükmedilemez. 

(4) Tüketici hakem heyetlerinde avukat aracılığı ile takip edilen işlerde, avukat ile mü-
vekkili arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda bu Tarifenin birinci kısım ikinci bölümünün tü-
ketici hakem heyetlerine ilişkin kuralı uygulanır.

Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret
MADDE 13- (1) Bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yar-

dımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, davanın görüldüğü
mahkeme için bu Tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kay-
dıyla (7 nci maddenin ikinci fıkrası, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrası ile 12 nci maddenin bi-
rinci fıkrası, 16 ncı maddenin ikinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla) bu Tarifenin
üçüncü kısmına göre belirlenir. 

(2) Ancak, hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez.
(3) Maddi tazminat istemli davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına

bu Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti
geçemez.

(4) Maddi tazminat istemli davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, bu
Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur. 

Ceza davalarında ücret
MADDE 14- (1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete ya da hükmün açık-

lanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine bu Tarifenin ikinci
kısmın ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletilir. 

(2) Ceza hükmü taşıyan özel kanun, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para cezasına
hükmolunan davalarda bu Tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para cezası
tutarını geçemez.
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(3) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 141 ve devamı mad-
delerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine yapılan başvurularda, bu Tarifenin üçün-
cü kısmı gereğince avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci
kısmın ikinci bölümünün sekizinci sırasındaki ücretten az, onikinci sıra numarasındaki ücretten
fazla olamaz.

(4) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına Hazine aleyhine mak-
tu avukatlık ücretine hükmedilir. 

(5) Ceza mahkemelerinde görülen tekzip, internet yayın içeriğinden çıkarma, idari para
cezalarına itiraz gibi başvuruların kabulü veya ilk derece mahkemesinin kararına yapılan itiraz
üzerine, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması halinde işin duruşmasız veya duruşmalı
oluşuna göre ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörüldüğü şekilde avukatlık ücre-
tine hükmedilir. Ancak başvuruya konu idari para cezasının miktarı bu Tarifenin ikinci kısım
birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörülen maktu ücretin altında ise idari para cezası kadar avu-
katlık ücretine hükmedilir.

Danıştayda, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işlerde
ücret

MADDE 15- (1) Danıştayda ilk derecede veya duruşmalı olarak temyiz yoluyla görülen
dava ve işlerde, idari ve vergi dava daireleri kurulları ile dava dairelerinde, bölge idare, idare
ve vergi mahkemelerinde birinci savunma dilekçesi süresinin bitimine kadar anlaşmazlığın fe-
ragat, kabul, davanın konusuz kalması ya da herhangi bir nedenle ortadan kalkması veya bu
nedenlerle davanın reddine karar verilmesi durumunda bu Tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer
durumlarda tamamına hükmedilir. 

(2) Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya dilekçenin reddine
karar verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmolunmaz.

Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmasında ücret
MADDE 16- (1) 1136 sayılı Kanunun 35/A maddesinde uzlaşma sağlama, arabulucu-

luk, uzlaştırma ve her türlü sulh anlaşmalarından doğacak avukatlık ücreti uyuşmazlıklarında
bu Tarifede yer alan hükümler uyarınca hesaplanacak miktarlar, akdi avukatlık ücretinin asgari
değerlerini oluşturur.

(2) Ancak, arabuluculuğun dava şartı olması halinde, arabuluculuk aşamasında avukat
aracılığı ile takip edilen işlerde aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen işlerde avukatlık ücreti; arabulu-
culuk sonucunda arabuluculuk anlaşma belgesinin imzalanması halinde, bu Tarifenin üçüncü
kısmına göre hesaplanan ücretin dörtte bir fazlası olarak belirlenir. Şu kadar ki miktarı
15.000,00 TL’ye kadar olan arabuluculuk faaliyetlerinde avukatlık ücreti, bu maddenin (c) ben-
dinde yer alan maktu ücretin dörtte bir fazlası olarak belirlenir. Ancak, bu ücret asıl alacağı ge-
çemez.

b) Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen işlerde avukatlık ücreti;
arabuluculuk sonucunda arabuluculuk anlaşma belgesinin imzalanması halinde, bu Tarifenin
ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre öngörülen maktu ücretin
dörtte bir fazlası olarak belirlenir.

c) Arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlık ile sonuçlanması halinde, avukat, 2.400,00
TL maktu ücrete hak kazanır. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.

ç) Arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlık ile sonuçlanması halinde, tarafın aynı vekille
dava yoluna gitmesi durumunda müvekkilin avukatına ödeyeceği asgari ücret,  (c) bendine
göre ödediği maktu ücret mahsup edilerek, bu Tarifeye göre belirlenir.
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Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda ücret
MADDE 17- (1) Hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda bu Tarife hü-

kümleri uygulanır.
(2) Sigorta Tahkim Komisyonları, vekalet ücretine hükmederken, bu Tarifenin ikinci

kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen ücretin altında kalmamak kay-
dıyla bu Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmeder. Ancak talebi kısmen ya
da tamamen reddedilenler aleyhine bu Tarifeye göre hesaplanan ücretin beşte birine hükmedilir.
Konusu para ile ölçülemeyen işlerde, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye
mahkemeleri için öngörülen maktu ücrete hükmedilir. Ancak talebi kısmen ya da tamamen
reddedilenler aleyhine öngörülen maktu ücretin beşte birine hükmedilir. Sigorta Tahkim Ko-
misyonlarınca hükmedilen vekalet ücreti, kabul veya reddedilen miktarı geçemez. 

(3) 28/1/2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdür-
lüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Tahkim Ku-
rulu, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde idare ve vergi mahkemelerinde görülen
davalar için öngörülen avukatlık ücretine hükmeder. 

İş takibinde ücret
MADDE 18- (1) Bu Tarifeye göre iş takibi; yargı yetkisinin kullanılması ile ilgisi bu-

lunmayan iş ve işlemlerin yapılabilmesi için, iş sahibi veya temsilci tarafından yerine getiril-
mesi kanunlara göre zorunlu olan iş ve işlemlerdir.

(2) Bu Tarifede yazılı iş takibi ücreti bir veya birden çok resmi daire, kurum veya ku-
ruluşça yapılan çeşitli işlemleri içine alsa bile, o işin sonuçlanmasına kadar yapılan bütün hu-
kuki yardımların karşılığıdır.

Dava vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan işlerde ücret
MADDE 19- (1) Dava vekilleri tarafından takip olunan dava ve işlerde de bu Tarife

uygulanır.
(2) Dava takipçileri tarafından takip olunan dava ve işlerde bu Tarifede belirtilen ücretin

1/4’ü uygulanır. 
Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret
MADDE 20- (1) Bu Tarifede yazılı olmayan hukuki yardımlar için, işin niteliği göz

önünde tutularak, bu Tarifedeki benzer işlere göre ücret belirlenir.
Uygulanacak tarife
MADDE 21- (1) Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya

dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.
Seri davalarda ücret
MADDE 22- (1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava

konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda on dosyaya kadar açılan seri davalarda
her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda elli dosyaya kadar açılan seri da-
valarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %50’si oranında avukatlık ücretine, toplamda
yüz dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %40’ı oranında
avukatlık ücretine, toplamda yüzden fazla açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam
ücretin %25’i oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu şekilde avukatlık
ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede ya-
pılması gerekir. 

Kötü niyetli veya haksız dava açılmasında ücret
MADDE 23- (1) Kötü niyetli davalı veya hiçbir hakkı olmadığı hâlde dava açan taraf,

yargılama giderlerinden başka, diğer tarafın vekiliyle aralarında kararlaştırılan vekâlet ücretinin
tamamı veya bir kısmını ödemeye mahkûm edilebilir. Vekâlet ücretinin miktarı hakkında uyuş-
mazlık çıkması veya mahkemece miktarının fahiş bulunması hâlinde, bu miktar doğrudan mah-
kemece 1136 sayılı Kanun ve bu Tarife esas alınarak takdir olunur.

Yürürlük
MADDE 24- (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

 
İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10486 

—— • —— 
İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10487 
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İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10438 

—— • —— 
İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10439 
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İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10441 
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İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10442 

—— • —— 
İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10443 

—— • —— 
Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10435 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

3.000.000 ADET 7 OZ KARTON BARDAK SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı ihtiyacı 3.000.000 adet 7 oz karton bardak, 

Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun 

şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İhale evrakı bedellidir. İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, 

teknik şartnameler ve sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları 

bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman 

verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların şartname bedelini (130 TL) Ofis 

veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

2. Teklifler Ticari Şartnamenin 5’inci maddesine göre hazırlanacak ve iç içe konulmuş iki 

zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN 

YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi 

ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 14.09.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

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

mektuplarında belirtilecektir 

5. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSD28193U3 

    10498/1-1 
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REKLAM ALANLARI KİRAYA VERİLECEKTİR 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Mülkiyeti veya Tasarrufundaki Alanlarda Bulunan Reklam 

Alanları aşağı tabloda hizasında yazılı süre ve bedel üzerinden, 2886 sayılı Yasanın 36. maddesi 
doğrultusunda kapalı zarf usulüyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır. 

1- İhaleye konu olan yerin ihalesi için teklifler 1 (bir) yıllık muhammen bedel üzerinden 
verilecektir. İstekliler ihale için verilecek teklif mektuplarını Yenimahalle Emniyet Mahallesi 
Hipodrom Caddesi No:5 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda 7.Katta bulunan Yazı 
İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ihale günü (15/09/2022) saat 12:00’ye kadar teslim 
edecektir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

2- İhale 15/09/2022 tarihinde Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 
Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda Kat: 1 adresindeki toplantı salonunda toplanan 
Encümen huzurunda saat 14:00’de yapılacaktır. İstekliler yukarıda belirtilen yerde ve saatte hazır 
bulunacaktır. 

3- İhale edilecek yere ait, geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartname her gün çalışma 
saatleri içerisinde Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Hizmet Binamızda Kat: 13 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kira İşleri Şube 
Müdürlüğüne şahsen başvurularak 100,00-TL + % 18 KDV karşılığı şartname ve ekleri temin 
edilebilir. 

4- KİRAYA VERİLECEK YERLER 

1 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ MÜLKİYETİ 

VEYA TASARRUFUNDAKİ 

ALANLARDA BULUNAN 

REKLAM ALANLARI 

3 YIL 
TOPLAM: 19.115,04 m² 

REKLAM ALANI 
46.134.115,20 +%18 KDV 

5- İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR: 
Bu ihaleye Ortak Girişim olarak teklif verilebilir. 
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. 
İsteklilerin; 
A)  İstekliler ihale ilan tarihinden önceki son beş (beş) yıl içerisinde ihale konusu reklam 

panolarının işletilmesine yönelik en az 1 (bir) kamu kuruluşunda veya özel kuruluşta benzer bir 
projeyi gerçekleştirmiş olmalıdır. Ortak girişim olması halinde pilot ortağın istenen iş 
deneyiminin her halükarda asgari %80’ini, diğer ortakların ise istenen iş deneyiminin her 
halükarda asgari %20’sini sağlaması gerekmektedir. Kamuda gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak 
kamu kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi, özel sektörde gerçekleştirilen işlerle 
ilgili olarak sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen faturalar ibraz edilmelidir. 

B)  İşin geçici teminat tutarı toplamda %3 olup, kesin teminat tutarı ise ihalede ulaşılan                  
1 (bir) yıllık bedelin % 6’ sıdır. 

5.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler: 
5.1.1. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti 
5.1.2. Yabancı İsteklilerin tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres 

beyanı). 
5.1.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi. 
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret, 

sanayi odası veya esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması 

gerekir.). 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (5.1.3.a.) ve (5.1.3.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge. 

5.1.4. İmza Sirküleri. 

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile İlgilisine göre 

tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri 

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil 

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu hususları teşvik eden belgeler. (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.). 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (5.1.4.a.) ve (5.1.4.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz 

etmeleri gerekir. 

5.1.5. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dâhili banka teminat mektubu, 

devlet tahvili, hazine kefaletine haiz tahvil, 

5.1.6. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, (Ortak girişim 

olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her biri tarafından 

imzalanması gerekir) 

5.1.7. İhale ilanı tarihi itibarıyla SGK prim borcu ve vergi borcu yoktur yazısı, (Ortak 

girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her biri tarafından 

ayrı ayrı verilecektir) 

5.1.8. 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge (Yasaklı Olunmadığına Dair 

Taahhütname Örneği), (Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya 

tüzel kişilerin her biri tarafından ayrı ayrı verilecektir) 

5.1.9. Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından aldığı 

borcu yoktur yazısı (Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel 

kişilerin her biri tarafından ayrı ayrı verilecektir) 

5.1.10. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza 

beyannamesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 

olması gereklidir.) 

6- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 

2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere 

katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale 

bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa sözleşme bozularak kesin teminatı gelir 

kaydedilir. 

    10398/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  
Yüksek Doz Hızlı (HDR) Brakiterapi Cihazı ve Brakiterapi Doz Planlama Sistemi Alımı 

işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesindeki (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi 
hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname ekinin 19 uncu 
maddesi uyarınca belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir. Ön yeterlik 
değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2022/877983 
1- İdarenin 
a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 297 61 36-0312 297 61 38 
c) Elektronik Posta Adresi (Varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr. 
2- Ön Yeterlik Konusu Malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Yüksek Doz Hızlı (HDR) Brakiterapi Cihazı ve 

Brakiterapi Doz Planlama Sistemi 1 Adet 
b) Teslim Yeri : Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi 
c) Teslim Tarihi : Yükleniciye siparişin tebliğinden 45 takvim günü 

içinde 
3- Ön yeterlik Değerlendirmesinin  
a) Yapılacağı Yer : Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Satınalma Komisyon Odası 
b) Tarihi ve Saati : 19.09.2022 Pazartesi günü saat 14:30 
4- Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
Adayların aşağıda yer alan belgeleri, ön yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları 

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

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 
imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Ön Yeterlik Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 
4.1.4. Vekâleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.5. Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlik Şartnamesi ekinde yer alan 

standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.6. Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge. 
Adayın iş ortaklığı olması halinde (4.1.1), (4.1.2.), de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir. 
4.3.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
4.3.1.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış 
olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. İstekli tarafından, önerilen ürün ile ilgili teknik şartnamede yer alan teknik 
kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin tüm maddelerine şartnamedeki 
sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ”başlığı 
altında istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları 
imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen ürünün, marka ve modeli 
yer almalıdır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, 
isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" 
"okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir. 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 
tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 
sunulur. 

4.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kaydıyla ilgili belgeler 
4.3.2.1. İstekliler, teklif ettikleri ürün/ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankası UBB / ÜTS 

barkod numaralarını içeren “Sağlık Bakanlığından Onaylıdır” ibaresinin de yer aldığı belgeyi 
ihale dosyasına ekleyeceklerdir. Ayrıca piyasaya tıbbi cihaz/ürün arz eden ve ihaleye teklif veren 
isteklilerin, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında TİTUBB / ÜTS 
de, ilgili ürünlerin tedarikçi firmaların (üretici/ithalatçı) bayisi olarak tanımlanmış olması 
gerekmektedir. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi 
ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TİTUBB / ÜTS kayıtlarını (T.C. Sağlık 
Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri), teklif ettikleri ürün/ürünlere ait 
TİTUBB / ÜTS kayıtları ile ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. Kapsam dışı olan 
malzemeler için üretici veya ithalatçı firmanın beyanı esastır. 

4.3.2.3. İstekliye ait Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi. 
5- İhale Ön Yeterlik Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı 

isteklilere açıktır. 
6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 
görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhiye ya da TR 
960001200154100006000107 numaralı Halkbank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi hesabına 
vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile Hacettepe Üniversitesi Beytepe 
Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 
Bürosundan satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7- Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 12.09.2022 Pazartesi günü saat 

14:30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 
Satınalma Bürosu’na elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

8- Konsorsiyum olarak başvuruda bulunamaz. 
9- Söz Konusu İhale KİK hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

Kararname eki hükümlerine göre yapılacaktır. 
    10339/1-1 
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6 BAŞ SAFKAN ARAP KOŞU TAYI SATILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 

İş Sahibi İdarenin (İşletmenin): 

a) Adı : Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü 

b) Adresi : Karacabey / BURSA 

c) Telefon Numarası : 0 224 689 64 75 

d) Faks Numarası : 0 224 689 64 64 

e) Elektronik posta adresi : karacabey.tic.@tigem.gov.tr 

1- Tigem E-Tay Satış platformunda özellikleri belirtilen 6 baş Safkan Arap Koşu Tayı 

Elektronik ihale usulüyle satılacaktır. 

Taylar, https://e-taysatis.tigem.gov.tr üzerinden satılacak olup, müşteriler tayların 

özelliklerini TİGEM Web sayfasından veya sisteme kayıt olarak https://e-taysatis.tigem.gov.tr 

adresine ulaşabilirler. Taylar ihale tarihinden 1 (bir) hafta öncesi başlamak üzere ihale tarihine 

kadar İŞLETME’de görülebilir. 

2- İhale başlangıç ve bitiş tarihleri: 

P. 

No 
Tay Adı Cinsi 

İhale Başlangıç 

Tarihi ve Saati 

İhale Bitiş 

Tarihi ve Saati 

1 EKŞİ ELMA 1’li Dişi 
14.09.2022 günü 

Saat:10:00 

21.09.2022 günü 

saat:15:00 

2 
KARACABEY 

RÜZGARI 
1’li Dişi 

14.09.2022 günü 

Saat:10:20 

21.09.2022 günü 

saat:15:20 

3 İLTERSOYLU 1’li Dişi 
14.09.2022 günü 

Saat:10:40 

21.09.2022 günü 

saat:15:40 

4 ESKİS 1’li Dişi 
14.09.2022 günü 

Saat:11:00 

21.09.2022 günü 

saat:16:00 

5 PARADOKS TAY 
1’li 

Erkek 

14.09.2022 günü 

Saat:11:20 

21.09.2022 günü 

saat:16:20 

6 KILIÇÖREN 
2’li 

Erkek 

14.09.2022 günü 

Saat:11:40 

21.09.2022 günü 

saat:16:40 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır. 

a) TİGEM E-Tay Satış Platformuna üyelik kaydının olması, 

b) Geçici Teminat Tay başına 10.000,00 TL’dir. 

4- İhaleye ait Şartname TİGEM E-Tay Satış Platformu üzerinde veya İşletmemizde 

görülebilir. 

5- İhaleye ait karar pulu idarece ödenecektir. Sözleşmeye ait damga vergisi, resim, harç 

ve her türlü yasal ödemeler ve diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir. 

6- Bu İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 Kamu İhale Kanunu’na tabi 

olmayıp, TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

İlan Olunur. 10307/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Kayseri İli Kocasinan Belediye Başkanlığından: 

Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 2 (İki) adet 

taşınmaz satış ihalesidir. 

S Mahalle Ada Parsel 
İmar 

Durumu 
Alan m2 

Muh. Bed. 

TL 

Geç. Tem. 

TL 
Tarih Saat 

1 Saraybosna 7480 1 
Ticaret 

Alanı 
2.530,32 5.000.000,00 150.000,00 15.09.2022 15:05 

2 Beyazşehir 3669 2 
Ticaret 

Alanı 
3.810,46 9.000.000,00 270.000,00 15.09.2022 15:15 

Madde 2- İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi: Söz konusu 

taşınmazların ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde, Kayseri Kocasinan 

Belediyesi, Meclis Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye 

iştirak edecekler, teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 15.09.2022 Perşembe 

günü, Saat 12.00’ye kadar, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğine vermeleri 

ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve 

telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

Madde 3- İhalenin Yapılış Şekli: İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 

maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile yapılacaktır. 

Madde 4- İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi Emlak ve 

İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale 

dosya bedeli 250,00-TL (iki yüz elli Türk Lira) olup, Kocasinan Belediyesi Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğü, Gelir Şefliğinden temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin 

yattığını gösterir makbuz fotokopisini, idareye Aslının Aynıdır diye tasdik ettirdikten sonra, diğer 

parsellerin ihalesine katılmak için kullanabilir. 

Madde 5- Taşınmazların Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı ve Esasları: 

Yukarıdaki tabloda muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin, 

ihalesine katılmak istedikleri taşınmazla ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, % 

3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminat, Belediyemiz veznesine yatırılabileceği gibi, 

Vakıfbank Tüm Şubeler, TR 65 0001 5001 5800 7292 5215 31 İban numaralı Halkbank Tüm 

Şubeler TR44 0001 2001 6470 0007 0000 01 iban numaralı Belediyemiz hesabına, dekontta 

taşınmazın ada ve parsel numarasını belirtmek şartı ile yatırılabilir. Banka teminat mektubu 

verilmesi halinde, teminat mektubunda taşınmazın ada ve parsel numaraları yazılacaktır. Ayrıca 

Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı olacaktır. 

Madde 6- Ödeme Şekli: Sözleşme imzalandıktan sonra 15 gün içerisinde İhale bedelinin 

% 20’si, Vergiler, İlan bedeli ( Televizyon, Gazete, Billboard, vb.) gibi masraflar, alıcıya ait olup 

peşin ödenecektir. Kalan tutar ise 10 (on) eşit taksit halinde ödenecektir. Alıcı tarafından taksitli 
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ödeme tercih edildiğinde kurumumuzla alıcı arasında taksitli satış sözleşmesi yapılacak olup 

sözleşme damga vergisi tahsil edilecektir. Peşin ödeme tercih edildiğinde sözleşme damga vergisi 

tahsil edilmeyecektir. 

Madde 7- İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler: 

7.1-) Gerçek Kişilerden İstenilecek Belgeler; 

7.1.1-) İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı), 

7.1.2-) Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı), 

7.1.3-) Tebligat için yasal adres bildirimi, 

7.1.4-) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden 

alınacaktır), 

7.1.5-) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti), 

7.1.6-) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına 

yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, 

Teminat mektubu süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır. 

7.1.7-) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale 

dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imza 

edilmesi gerekmektedir, 

7.1.8-) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır), 

7.1.9-) Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü 

belgenin, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi 

olması gerekmektedir. Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin 

Türkçe tercüme edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir. 

7.2-) Tüzel Kişilerden İstenilecek Belgeler; 

7.2.1-) Tebligat için yasal adres bildirimi, 

7.2.2-) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden 

alınacaktır), 

7.2.3-) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti), 

7.2.4-) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına 

yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, 

Teminat mektubu süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır. 

7.2.5-) Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Aslı), 

7.2.6-) Şirket (Tüzel kişilik) hissedarı olmayanların, Tüzel kişilik adına Vekâleten ihaleye 

katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir 

noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname. 

7.2.7-) Tüzel kişiliğin ihale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden 

alınacaktır), 
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7.2.8-) Dernek, birlik, vakıf, vb. olması halinde Noter tasdikli mal satın alma yetkisini 

gösterir genel kurul kararı (Aslı), 

7.2.9-) Dernek, birlik, vakıf, vb. Temsilen İhaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi 

belirten karar Defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza 

beyannamesi (Aslı) 

7.2.10-) Dernek, birlik, vakıf, vb.’ nin faaliyetine devam ettiğine dair ilgili makamlardan 

alınmış olan belge (Asılları), 

7.2.11-) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale 

dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden ya da yetkili vekili 

tarafından imza edilmesi gerekmektedir, 

7.2.12-) Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü 

belgenin, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi 

olması gerekmektedir. Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin 

Türkçe tercüme edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir. 

7.3-) Ortak Girişim Olması Halinde; 

7.3.1-) Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek kişi ise bu ilanın (7.1) bendinde 

belirtilen belgelerin, tüzel kişilik ise, bu ilanın (7.2) bendinde belirtilen belgelerin yanı sıra, 

aşağıda belirtilen belgelerin dosyasında bulunması gerekmektedir. 

7.3.2-) 2018 yılı içinde alınmış ortakların hisselerini ve pilot ortağı gösterir, Noter tasdikli 

ortaklık sözleşmesi (Aslı), 

Madde 8- Zarf İçerisinde Olması Gereken Belgeler: 

8.1-)  İç Zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir; 2886 sayılı Kanunun, 37. maddesine göre 

hazırlanacak teklif mektubundan oluşur. (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul 

edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 

herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler 

reddedilerek ihaleye girilmemiş sayılacaktır). Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup 

kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi 

yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 

8.2-) Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir; 

8.2.1-) Teklif mektubunu içeren İç zarf, 

8.2.2-) İhale katılımcısının ihaleye katılım şekline göre (Gerçek kişi, Gerçek kişiler 

ortaklığı, tüzel kişilik, tüzel kişilikler ortaklığı, vb.) , yukarıda (7.1) , (7.2) ve (7.3) bentlerinde, 

gerçek kişi ve tüzel kişilerden istenilmiş olan belgelerin ihale katılımcısının, katılım durumuna 

göre hangisi uygunsa o belgelerin tamamı. 

Madde 9- İhale İlanı Hakkında: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale 

şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 

    10333/1-1 
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SES KAYIT CİHAZI, KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) VE SİNYALİZASYON İŞİ ÖLÇÜ 
ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2022/865987 
İşin Adı : Ses Kayıt Cihazı, Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups) ve 

Sinyalizasyon İşi Ölçü Aletleri (Teknik Şartnameye 
Göre) Alım İşi 

İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/1   03030 
b) Telefon ve Faks Numarası : 272 213 7621 - 272 214 1943 
c) Elektronik Posta Adresi : 7bolgesatinalmavestokkontrolmudurlugu@tcdd.gov.tr 
ç) İhale / Ön Yeterlik Dokümanının 
    Görülebileceği İnternet Adresi : www.tcdd.gov.tr 
2 - İhale Konusu Malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Demiryolu haberleşme ve sinyalizasyon sistemlerinde 

kullanılmak üzere 20 Adet Online UPS 1 kVA, 20 adet 
Telsiz ses kayıt cihazı IP tabanlı, 2 adet Meger 
Topraklama Ölçü Aleti, 5 adet True RMS Multimetre, 5 
adet Pens Ampermetre, 2 adet Fiber Optik Test Kiti, 5 
adet Kablo Arıza Bulma Cihazı, 2 adet Selective 
Multimetre (Teknik şartnameye göre) alım işidir 

b) Teslim [Yeri / Yerleri] : 20 adet Ses kayıt cihazı, 20 adet kesintisiz güç kaynağı 
(UPS) malzemeler TCDD Afyonkarahisar Merkez EST 
Şefliğine teslim edilecektir. 6 kalem 21 adet ölçü aletleri 
TCDD Kütahya 712 Sinyalizasyon ve Haberleşme Bakım 
Şefliğine teslim edilecektir. 

c) Teslim [Tarihi / Tarihleri] : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır. 
İşe başlama tarihinden itibaren: 6 Kalem 21 adet Ölçü 
aletleri 350 gün içinde, 20 adet Ses kayıt cihazı, 20 adet 
kesintisiz güç kaynağı (UPS) malzemeler 100 gün içinde 
Teslim edilecektir. 

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin: 
a) Yapılacağı Yer : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Eğitim ve Toplantı 

Salonu - Aliçetinkaya Mah. Gar/AFYONKARAHİSAR 
b) Tarihi ve Saati : 22.09.2022 - 14:30 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler: 
1) Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile 

ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 
2) Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu 

Eğitim ve Toplantı Salonu- GAR/AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 22/09/2022 
günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

3) İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü 
Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. 
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, doküman bedeli KDV 
Dahil 200,00 TL’nin T. Vakıflar Bankası TR 60000 1500 15800 728839 8248 - TC. ZİRAAT 
BANKASI- TR400001000021070385575099 - T. HALK BANKASI- TR5400012009183 
00013000003 hesap numaralarına İKN belirtilerek ödenmesine müteakip, TCDD İşletmesi 7. Bölge 
Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu 
GAR/AFYONKARAHİSAR adresinden temin edilebilir. 

4) Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
5) Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi 

değildir. 
    10401/1-1 
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YOL, ATIKSU, YAĞMURSUYU, İÇMESUYU, YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE 

TELEKOM İNŞAATLARINDAN MÜTEŞEKKİL ALTYAPI YAPIM İŞİ 

İHALE EDİLECEKTİR 

Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi II. Etap (100 

Ha) alanına ait altyapı ve YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların 

her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma 

usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Çekirdeksiz Mah. Polatlı Ticaret Odası 2. cad. No:7 

Polatlı / ANKARA 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Organize Sanayi Bölgesine ait yol, atıksu, 

yağmursuyu, içmesuyu, YG-AG elektrik şebekesi ve 

telekom inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Polatlı / ANKARA 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren 

en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 15/12/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2022/3 B.F. ile) : 72.441.300 TL 

f) Geçici Teminatı : 2.173.239 TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 20/09/2022- Saat 10:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 

ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet, baraj, havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt 

tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici aydınlatma şebekesi, doğalgaz altyapı 

yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. 

Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli 

belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. 

D)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10:00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasında veya 

Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Çekirdeksiz Mah. 

Polatlı Ticaret Odası 2. cad. No:7 Polatlı / ANKARA adreslerinde görülebilir veya 1000 TL 

karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 10469/2-1 
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KAMU TAŞINMAZI TAHSİS DUYURUSU 2022/2 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinde 7/9/2022 tarihinden itibaren 

erişilebilecek ve ayrıca, 7/9/2022 tarihinden itibaren de Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi 

Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) - Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 

Çukurambar Çankaya-ANKARA (Tel: +90 312 470 87 40 - 470 87 58) adresinden ücreti karşılığı 

temin edilebilecek olan Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2022/2’de 

özellikleri belirtilen kamu taşınmazı, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile 

21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu 

Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak 

üzerinde turizm amaçlı yatırım yapmak üzere Bakanlığımız tarafından yerli ve yabancı 

girişimcilere tahsis edilecektir. 

1. Girişimcilerin, 19/9/2022 günü saat 16:30’a kadar, Kamu Taşınmazlarının Turizm 

Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü ile Turizm Yatırımcılarına 

Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2022/2’de yer alan hükümler gereğince istenilen bilgi ve 

belgeleri, Bakanlığımızın Genel Evrağına (AG Katı), İsmet İnönü Bulvarı No: 32 06100 Emek 

Çankaya-ANKARA adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra veya posta 

yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

2. Girişimcilerin Bakanlığımıza vereceği tüm bilgi ve belgeler Türkçe olacaktır. Türkçe 

tercümelerinin ilgili ülkelerdeki konsolosluklarımıza veya Türkiye’deki kendi konsolosluklarına 

onaylattırılması koşuluyla, bu bilgi ve belgeler yabancı dilde verilebilecektir. Değerlendirmede 

onaylı tercüme edilmiş metin esas alınacaktır. 

3. Bakanlığımıza yapılan başvurular, Bakanlığımız tarafından Kamu Taşınmazlarının 

Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde ve Tahsis 

Şartnamesinde belirlenen hususlar kapsamında mali yeterlilik açısından değerlendirilecektir. 

4. Birden fazla başvuru yapılması halinde, başvuruları yeterli görülen girişimciler 

arasında Bakanlığımızca belirlenecek usul ve esaslara göre sosyal ve teknik altyapıya katılım 

amaçlı müzakere yapılacaktır. Tek başvurunun olması halinde ise girişimciden, yatırımın 

özelliğine göre Müzakere Komisyonu tarafından belirlenecek tutarda sosyal ve teknik altyapıya 

katılım payı istenebilecektir. 

5. Bakanlığımız tarafından istenilecek müzakere teminatı, kesin ve süresiz teminat 

mektubu olarak müzakere sırasında Bakanlığımız yetkililerine teslim edilecektir. 

6. Girişimciler tarafından Bakanlığımıza sunulacak başvuru dosyasında yer alması 

gereken belgeler ile ilan edilen taşınmaza ilişkin ayrıntılı açıklama ve bilgiyi içeren “Turizm 

Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2022/2”, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner 
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Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu 

Caddesi No: 50 Çukurambar Çankaya-ANKARA (Tel: +90 312 470 87 40 - 470 87 58) 

adresinden 15.000,00.-TL (Onbeşbin Türk Lirası) ücret karşılığı temin edilebilecektir. 

Tahsis Şartnamesi ücreti, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi TR 4100 

0100 1745 0348 3170 5528 IBAN (Kurumsal Tahsilat İşlemi “DÖSİM Merkez Müdürlüğü” 

70.00.01) numaralı hesaba yatırılacak, banka dekontunun açıklama bölümüne, “2022/2 Tahsis 

Şartnamesi Bedeli” ifadesi ve bedeli yatıran girişimcinin adı/unvanı ile irtibat adresi ve telefon 

numarası yazdırılacaktır. 

Başvurunun geçerli olabilmesi için, Tahsis Şartnamesi ücretinin yatırıldığına ilişkin banka 

dekontunun başvuru dosyasına eklenerek Bakanlığa verilmesi zorunludur. 

7. Başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler 

Genel Müdürlüğü Arazi Tahsis Daire Başkanlığı İsmet İnönü Bulvarı No: 32 Kat: 3 06100 Emek 

Çankaya - ANKARA (Tel: +90 312 470 71 55 - +90 312 470 73 43) adresinden alınabilecektir. 

8. Tahsis Şartnamesine; 7/9/2022 tarihinden itibaren Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr 

internet adresinden erişilebilecektir. Şartname Kitapçığı ise, 7/9/2022 tarihinden itibaren Kültür 

ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün (DÖSİMM’in) yukarıda 

belirtilen adresinden temin edilebilecektir. 

9. Tahsis Şartnamesinde istenilen bilgi ve belgelerin eksik veya yetersiz olması 

durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır. 

10. Bu duyuru kapsamında Bakanlığımızca yapılacak iş ve işlemlerde, 2634 sayılı 

Turizmi Teşvik Kanunu, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında 

Yönetmelik ve Tahsis Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 

TAHSİS EDİLECEK KAMU TAŞINMAZI 

KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İLE TURİZM ALAN VE 

MERKEZLERİ DIŞI 

SIRA 

NO 
TAŞINMAZIN YERİ MÜLKİYET 

TESİS 

TÜRÜ 

YAKLAŞIK 

KAPASİTE 
ADA/PARSEL 

İSTANBUL İLİ ADALAR İLÇESİ KINALIADA MAHALLESİ 

1 

İstanbul İli 

Adalar İlçesi 

Kınalıada Mahallesi 

(Demokrasi ve 

Özgürlükler Adası) 

Hazine 
Otel  

(5 Yıldızlı) 
324 Yatak 

1 Nolu Özel 

Parsel 

(156/1+DHTA) 

    10516/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR 
Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 
İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda belirtilen 3 adet Jeotermal Kaynak Arama sahası 

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. bendinde 
belirtilen şartları taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü (Artırma) ile ihale edilecektir. 

Şartname mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden müracaatla 
bedelsiz olarak görülebilir ve İhaleye katılmak için 200 TL karşılığında alınabilir. 

İhale 15.09.2022 Perşembe günü saat 11:00’da Aksaray İl Özel İdaresi Toplantı salonunda İl 
Encümeni tarafından 1. sıradan başlayarak yapılacaktır. 

1 NOLU İHALE EDİLECEK JEOTERMAL KAYNAK ALANI’NIN: Ruhsat Numarası: 
2020680007, İli: Aksaray, İlçesi: Merkez, Köyü: Kutlu, Alanı: 4969,86 Hektar, Muhammen Bedel: 
252.674,00 ₺, Geçici Teminat: 7.581,00 ₺, Paftaları: L31B4, L31B3, L31C2, L31C1 Koordinatları: 1. 
Nokta: 571926-4236577, 2. Nokta: 578868-4237720, 3. Nokta: 578904-4230444, 4. Nokta: 571926-
4229577, 

2 NOLU İHALE EDİLECEK JEOTERMAL KAYNAK ALANI’NIN: Ruhsat Numarası: 
2019680009, İli: Aksaray, İlçesi: Merkez, Köyü: Acıpınar, Alanı: 1290,00 Hektar, Muhammen Bedel: 
65.586,00 ₺, Geçici Teminat: 1.968,00 ₺, Paftalar: K31D2, Koordinatları: 1. Nokta: 562000-4289300, 
2. Nokta: 562000-4285000, 3. Nokta: 559000-4285000, 4. Nokta: 559000-4289300, 

3 NOLU İHALE EDİLECEK JEOTERMAL KAYNAK ALANI’NIN: Ruhsat Numarası: 
2018680004, İli: Aksaray, İlçesi: Güzelyurt, Köyü: Belisırma, Alanı: 1464,46 Hektar, Muhammen 
Bedel: 74.455,00 ₺, Geçici Teminat: 2.234,00 ₺, Paftalar: L31b4, Koordinatları: 1. Nokta: 612897-
4238351, 2. Nokta: 615083-4239787, 3. Nokta: 616552-4239894, 4. Nokta: 617531-4237027, 5. 
Nokta: 617534-4236027, 6. Nokta: 616923-4235248, 7. Nokta: 615952-4235400 8. Nokta: 614593-
4235491 9. Nokta: 613901-4236198 10. Nokta: 613901-4237346 

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için; 
Gerçek Kişiler; 
a) TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti. 
b) Vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge. 
c) Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile 

varsa e-posta adresi. 
d) Onaylı İmza Sirküleri. 
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli 

vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 
f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.  
g) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Vakıfbank Aksaray 

Şubesi TR11 0001 5001 5800 7261 6104 46) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu. 
h) İhale dokümanının alındığına dair 200.-TL’lik banka makbuzu. 
Tüzel Kişiler; 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi.  
b) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve 

Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal kaynaklar ve 
doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı 
veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda Ticaret Sicil Gazetesinde 5686 sayılı 
Yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname. 

c) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı). 
d) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve imza 

sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri. 
e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz 

banka teminat mektubu. 
f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname. 
g) İhale dokümanının alındığına dair 200-TL’lik makbuz. 
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İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 11.00’a kadar İl Özel İdaresi İl Encümen 
Başkanlığına vereceklerdir. Ayrıca İstekliler ihale günü saat 11.00’a kadar komisyon başkanlığına 
ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. madde hükümlerine uygun olarak 
düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna gönderebilirler. 

* İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir. 
İlan olunur. 10031/1-1 

—— • —— 
DİKİLİ AĞAÇLAR AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE 

SATILACAKTIR  
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Bucak Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı : 2886 
Bölge Müdürlüğü : Isparta OBM // İşletme Müdürlüğü: Bucak OİM 
İhale Tarihi : 14.09.2022 // İhale Saati: 10:00 
İhale Yeri : https://esatis.ogm.gov.tr/ 

Sıra 
No 

Şefliği Cinsi 
Bölme 

No 
P. 
No 

Adet m³/Ster 
Muhammen 

Bedeli 
Geçici 

Teminat 

1 
KARLIK 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
130 43 4271 4.341,590 1.400,00 182.347,00 

TOPLAM 4271 4.341,590 1.400,00 182.347,00 

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda belirtilen 
Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

2) İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr 
adreslerinden temin edilmelidir. 

3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Ziraat Bankası Bucak Hesap No: TR46 
0001 0003 2133 3060 5250 01 Açıklamaya Müşteri VKN veya TCKN ile teminat yatırılmak istenen 
Parti No belirtilmelidir. 

İrtibat İçin: 
Adres : Konak Mah. 2729 Sok No: 24 BUCAK / BURDUR 
Telefon : 0(248) 325 1059 
Fax No : 0(248) 325 1190 10326/1-1 

—— • —— 
İHALENİN DEVAMINA İLİŞKİN İLAN 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri Hisseleri Ticari ve 
İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:  

02.07.2022 tarihli ve 31884 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilan ile başlayan, Yeni Dünya 
Sağlık Hizmetleri Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale sürecine kalındığı yerden devam 
edilmesini teminen;  

• son teklif verme tarihi 07.09.2022 saat 16:00, 
• ihale tarihi 08.09.2022 saat 10:00,  
• yapılması halinde pazarlık tarihi 09.09.2022 saat 10:00,  
olarak belirlenmiştir. 
İlanen duyurulur.  10524/1-1 

—— • —— 
İHALENİN DEVAMINA İLİŞKİN İLAN 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış 
Komisyonu Başkanlığından:  

18.06.2022 tarihli ve 31870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilan ile başlayan, Aynes Gıda 
Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale sürecine kalındığı yerden devam edilmesini teminen;  

• son teklif verme tarihi 07.09.2022 saat 16:00, 
• ihale tarihi 08.09.2022 saat 11:30,  
• yapılması halinde pazarlık tarihi 09.09.2022 saat 11:30,  
olarak belirlenmiştir. 
İlanen duyurulur.  10525/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10497/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10584/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10547/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10548/1-1 

  



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10549/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10550/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10551/1-1 

  



3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır. 

İlan Başlama Tarihi : 03.09.2022 

İlan Bitiş Tarihi : 17.09.2022 

 

FAKÜLTE 
BÖLÜM / 

PROGRAM 

ANABİLİM 

DALI / 

BİLİMDALI 

UZMANLIK ALANI / ARANILAN 

ŞARTLAR 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 

TIP 

FAKÜLTESİ 

Temel Tıp 

Bilimleri 
Anatomi 

Anatomi alanında doktorasını 

yapmış olmak veya uzmanlık 

eğitimini tamamlamış olmak. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

 

ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU EVRAKLARI 

*Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi ve Formu 

*Öğretim Üyeliği Kadrolarına İlişkin Başvuru Bilgileri 

*Özgeçmiş (YÖK Formatında) 

*Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi 

*Fotoğraf (2 Adet) 

*Lisans / Y.Lisans / Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi Örnekleri  (Atanmaya hak 

kazanılması halinde, ilgili belgelerin noter onaylı nüshaları teslim edilmelidir) 

*Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var 

ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi (Noter Onaylı) 

*Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan,  Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya (6 CD 

olarak), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (4 CD olarak) 

*KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına 

İlişkin Belge ( Eğitim dili ingilizce olan programlar için zorunlu olup diğer programlar için 

varsa) 

*Akademik Personel Aydınlatma Metni 

*Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni 

*Evrak Teslim ve Tesellüm Formu 

*Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, online olarak üniversitemiz web sayfasında 

yer alan https://ikakademik.biruni.edu.tr linkinden kabul edilecektir. 

*Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız gönderilen başvurular 

dikkate alınmayacaktır. 

 10475/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/08/2022, 11/08/2022, 18/08/2022 ve 25/08/2022 

tarihli Kararlarıyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen ve 
lisansı sona erdirilen tüzel kişiler: 

1 
04/08/2022 tarihli ve 11096-4 sayılı Kurul Kararı ile; 
Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğine, 49 (kırkdokuz) yıl süreyle OSB 
Dağıtım Lisansı verilmiştir. 

2 
04/08/2022 tarihli ve 11096-5 sayılı Kurul Kararı ile; 
Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğine, 49 (kırkdokuz) yıl süreyle OSB 
Dağıtım Lisansı verilmiştir. 

3 
04/08/2022 tarihli ve 11096-6 sayılı Kurul Kararı ile; 
Buharkent Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğine, 49 (kırkdokuz) yıl süreyle OSB 
Dağıtım Lisansı verilmiştir. 

4 

04/08/2022 tarihli ve 11113-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’ne “Girlevik II Mercan HES” 
üretim tesisi için verilmiş olan 29/03/2021 tarihli ve EÜ/10126-1/04842 sayılı üretim 
lisansı 05/08/2022 tarihi itibariyle sona erdirilerek, Tayfurlar Enerji Elektrik Üretim 
Anonim Şirketi’ne “Girlevik II Mercan HES” üretim tesisi için, 05/08/2022 tarihinde 
yürürlüğe girmek üzere 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

5 

11/08/2022 tarihli ve 11115-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
ITC Adana Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “ITC Adana Enerji Üretim Tesisi” 
için verilmiş olan 04/02/2010 tarihli ve EÜ/2415-3/1591 numaralı üretim lisansı 
11/08/2022 tarihi itibariyle sona erdirilerek, ITC-KA Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi’ne “ITC Adana Enerji Üretim Tesisi” için; sona erdirilen 04/02/2010 
tarihli ve EÜ/2415-3/1591 numaralı üretim lisansının devamı mahiyetinde olmak ve 
11/08/2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, 04/02/2040 tarihine kadar geçerli olacak 
17 (onyedi) yıl, 5 (beş) ay, 24 (yirmidört) gün süreli üretim lisansı verilmiştir. 

6 

11/08/2022 tarihli ve 11115-9 sayılı Kurul Kararı ile; 
İlkem Mühendislik Elektrik Üretim Makine İnşaat Proje Turizm Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’ye “Karaköy HES” üretim tesisi için verilen 02/06/2022 tarihli ve EÜ/10998-
11/05164 numaralı üretim lisansı 11/08/2022 tarihi itibariyle sonlandırılarak, Karaköy 
Elektrik Üretim ve Ticaret Limited Şirketi’ne “Karaköy HES” üretim tesisi için, 33 
(otuzüç) yıl 11 (onbir) ay 8 (sekiz) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni 
üretim lisansı verilmiştir. 

7 
11/08/2022 tarihli ve 11115-18 sayılı Kurul Kararı ile; 
Şule Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Şule RES” projesi için, 49 
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

8 

18/08/2022 tarihli ve 11123-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Vega Diyarbakır Atık Yönetim ve Enerji Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne 
“Vega Diyarbakır Enerji Üretim Tesisi” için verilmiş olan 20.05.2021 tarihli ve 
EÜ/10214-1/04896 numaralı üretim lisansı 31.08.2022 tarihi itibarıyla sona erdirilerek, 
KRC Enerji Anonim Şirketi’ne “Vega Diyarbakır Enerji Üretim Tesisi” için 
01.09.2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, 20.05.2036 tarihine kadar geçerli olacak, 
13 (onüç) yıl, 8 (sekiz) ay, 19 (ondokuz) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni 
üretim lisansı verilmiştir. 

9 

25/08/2022 tarihli ve 11132-6 sayılı Kurul Kararı ile; 
FİYA Enerji Madencilik Makina Tarım Hayvancılık İnşaat ve Sanayi Ticaret Limited 
Şirketi’ne “FİYA Ereğli Biyokütle Tesisi” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim 
lisansı verilmiştir. 
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10 

25/08/2022 tarihli ve 11132-10 sayılı Kurul Kararı ile; 
Maritaş Denim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Maritaş Denim Kojenerasyon Tesisi” için 
verilen 21/03/2019 tarihli ve EÜ/8492-6/04204 numaralı üretim lisansı 31/08/2022 
tarihi itibariyle sona erdirilmiştir. 

11 
25/08/2022 tarihli ve 11132-15 sayılı Kurul Kararı ile; 
Errol Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Arıkonak RES” projesi için, 
49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

12 
25/08/2022 tarihli ve 11154-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Karapınar Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti.’ne “Karapınar Reg. ve HES” tesisi için, 49 
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

 10324/1/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/08/2022, 11/08/2022, 18/08/2022 ve 25/08/2022 

tarihli Kararlarıyla Şarj Hizmeti Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler: 

1 
04/08/2022 tarihli ve 11099-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Dumanoğlu Enerji Yatırım Anonim Şirketi’ne 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı işletmeci 
lisansı verilmiştir. 

2 
04/08/2022 tarihli ve 11099-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
Green Watt Enerji Üretim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 49 (kırkdokuz) yıl 
süreli şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. 

3 
04/08/2022 tarihli ve 11099-3 sayılı Kurul Kararı ile; 
Özgüney Elektrik Limited Şirketi’ne 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı işletmeci lisansı 
verilmiştir. 

4 
04/08/2022 tarihli ve 11099-4 sayılı Kurul Kararı ile; 
Turuncu Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ne 49 
(kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. 

5 
04/08/2022 tarihli ve 11099-5 sayılı Kurul Kararı ile; 
White Rose Motor Sanayi ve Otomasyon Ticaret Limited Şirketi’ne 49 (kırkdokuz) yıl 
süreli şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. 

6 
11/08/2022 tarihli ve 11116-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
STL Solar Enerji Anonim Şirketi’ne 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı işletmeci lisansı 
verilmiştir. 

7 
11/08/2022 tarihli ve 11116-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
Isomer Isıtma Soğutma Merkezi Anonim Şirketi’ne 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı 
işletmeci lisansı verilmiştir. 

8 
18/08/2022 tarihli ve 11124-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Beefull Enerji Teknolojileri Anonim Şirketi’ne 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı işletmeci 
lisansı verilmiştir. 

9 
18/08/2022 tarihli ve 11124-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
Meta Mobilite Enerji Anonim Şirketi’ne 5 (beş) yıl süreli şarj ağı işletmeci lisansı 
verilmiştir. 

10 
18/08/2022 tarihli ve 11124-3 sayılı Kurul Kararı ile; 
Vizyoneks Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi'’ne 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı 
işletmeci lisansı verilmiştir. 

11 
18/08/2022 tarihli ve 11124-4 sayılı Kurul Kararı ile; 
Tora Teknik Hizmetler İşletme Anonim Şirketi’ne 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı 
işletmeci lisansı verilmiştir. 
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12 

18/08/2022 tarihli ve 11124-5 sayılı Kurul Kararı ile; 

Aksa Müşteri Çözümleri Anonim Şirketi’ne 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı işletmeci 

lisansı verilmiştir. 

13 

25/08/2022 tarihli ve 11133-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

Mithra Pod Elektrik ve Elektronik Otomasyon Sistemleri İmalat Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi’ne 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. 

14 

25/08/2022 tarihli ve 11133-2 sayılı Kurul Kararı ile; 

Özka Enerji Yatırımları Anonim Şirketi’ne 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı işletmeci 

lisansı verilmiştir. 

 10324/2/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/08/2022 tarihli Kararıyla Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 16. maddesi çerçevesinde lisans süresi uzatılan tüzel kişiler: 

1 

25/08/2022 tarihli ve 11135-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

The Shell Company of Turkey Limited Merkezi Londra-Türkiye Şubesi’nin 17/01/2008 

tarihli ve DEP/1464-6/23674 numaralı depolama lisansının süresi 17/01/2023 tarihinden 

itibaren 17/01/2038 tarihine kadar uzatılmıştır. 

2 

25/08/2022 tarihli ve 11135-2 sayılı Kurul Kararı ile; 

The Shell Company of Turkey Limited Merkezi Londra-Türkiye Şubesi’nin 17/01/2008 

tarihli ve DEP/1464-5/23673 numaralı depolama lisansının süresi 17/01/2023 tarihinden 

itibaren 17/01/2038 tarihine kadar uzatılmıştır. 

 10324/3/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/08/2022 ve 25/08/2022 tarihli Kararlarıyla 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 10. maddesi çerçevesinde lisans 

verilen tüzel kişiler: 

1 

04/08/2022 tarihli ve 11112 sayılı Kurul Kararı ile; 

Socar Turkey Akaryakıt Depolama Anonim Şirketi'ne, Siteler Mahallesi Kardeşlik Caddesi 

No: 10 (Ada:1429, Parsel:41-42) Aliağa/İZMİR adresinde kurulu tesisinde LPG dağıtım 

faaliyeti yapmak üzere 15 (onbeş) yıl süreli LPG dağıtıcı lisansı verilmiştir. 

2 

25/08/2022 tarihli ve 11136-2 sayılı Kurul Kararı ile; 

Likitgaz Dağıtım Ve Endüstri Anonim Şirketi'ne, Saray Mahallesi Atom Caddesi No: 8 

(Ada: 220863, Pafta: , Parsel: 8) Kahramankazan/ANKARA adresinde kurulu tesisinde 

LPG depolama faaliyetinde bulunmak üzere 15 (onbeş) yıl süreli LPG depolama lisansı 

verilmiştir. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/08/2022 tarihli Kararıyla Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17. maddesi çerçevesinde lisansı sona erdirilen tüzel kişi: 

1 

25/08/2022 tarihli ve 11136-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

Güzel Enerji Akaryakıt Anonim Şirketi’nin 20.04.2006 tarihli ve LPG-DPO/734-29/02161 

numaralı LPG depolama lisansı sona erdirilmiştir. 

 10324/4/1-1 
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Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 
maddeleri uyarınca, Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve 
Yükseltme Kriterleri’nde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. 

BAŞVURU ŞARTLARI: 
• Doçent kadroları daimi statüdedir. Doçent kadrosuna müracaat eden adayların 

https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilecekleri başvuru formunu 
doldurmaları, ayrıca başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; 
özgeçmişlerini, doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının 
fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten 
ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren dosyaya Öğretim 
Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puan cetvelini 
ekleyip, elektronik başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 (bir) adet basılı olarak, 3 
(üç) adet elektronik ortamda (CD/Flash Bellek) hazırlayarak şahsen/posta ile Rektörlük Personel 
Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 

• Doktor Öğretim Üyesi kadroları için müracaat edecek adayların, başvuru formuna 
https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilir. Başvurmak istedikleri birim ve 
anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doktora belgesinin onaylı örneğini, 2 adet 
fotoğrafını, nüfus cüzdanının fotokopisini, yabancı dil belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve 
konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları içeren dosyaya Öğretim Üyeliğine Atama ve 
Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puan cetvelini ekleyip, elektronik 
başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 (bir) adet basılı olarak, 3 (üç) adet elektronik 
ortamda (CD/Flash Bellek) hazırlayarak şahsen/posta ile ilgili Dekanlığa başvurmaları 
gerekmektedir. 

• Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) 
gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Zamanında yapılmayan, eksik belge ile 
yapılan başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Not: 2547 sayılı Kanun’un Ek-38. maddesi uyarınca belirlenen %30 kotası ile başvuru 
yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

GENEL AÇIKLAMALAR: 
1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci maddesindeki genel şartları ve 

ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir. 
2) Adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığına dair belgeyi müracaat 

sırasında ilgili birime vermeleri gerekmektedir. 
3) Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına 

başvuramazlar. 
4) Bir aday birden fazla kadroya başvuramaz. Aksi takdirde tüm başvuruları geçersiz 

sayılır. 
5) Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylandığına dair belgelerin müracaat dosyasına eklenmesi gerekmektedir. 
6) Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 
7) Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde 

atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir. 
8) Müracaat eden adayların Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve 

Yükseltme Kriterlerinde (https://erzurum.edu.tr/birim/personel/ adresinden ulaşılabilir) belirtilen 
esaslara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” 
tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen 
adayların müracaatları kabul edilecektir. 

Not: Son başvuru tarihi tatil gününe denk geliyor ise bir sonraki iş günü son gün olarak 
değerlendirilecektir. 
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BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI DERECE ADET UNVAN İLAN ŞARTI 

MÜHENDİSLİK 
VE MİMARLIK 
FAKÜLTESİ 

Makine 
Mühendisliği 

Termodinamik 1 1 Doçent 

Makine Mühendisliği 
alanında doçent 
unvanını almış olup ısı 
pompaları ve CFD 
üzerine çalışmalar 
yapmış olmak. 

Endüstri 
Mühendisliği 

Endüstri 
Mühendisliği 

1 1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Lisans ve Lisansüstü 
öğrenimlerini Endüstri 
Mühendisliği alanında 
yapmış olup enerji 
sistemlerinde sezgisel 
yaklaşımlar alanında 
çalışmaları olmak. 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

1 1 Doçent 
Bilgisayar Mühendisliği 
alanında doçent 
unvanını almış olmak. 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

1 1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Lisans ve Lisansüstü 
öğrenimlerini Bilgisayar 
Mühendisliği alanında 
yapmış olmak. 

FEN FAKÜLTESİ 
Temel 
Bilimler 

Temel Bilimler 1 1 Doçent 

Fizik alanında doçent 
unvanı almış olup 
organik moleküllerin 
OLED uygulamaları 
konusunda çalışmalar 
yapmış olmak. 

SAĞLIK 
BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Beslenme ve 
Diyetetik 

Toplum 
Beslenmesi 

3 1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Beslenme ve Diyetetik 
alanında doktora 
yapmış olup hedonik 
açlık konusunda 
çalışması olmak. 

İKTİSADİ VE 
İDARİ BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

İktisat 
İktisadi Gelişme 
ve Uluslararası 

İktisat 
1 1 Doçent 

İktisadi gelişme ve 
uluslararası iktisat 
alanında doçent 
unvanını almış olup bu 
alanda çalışmaları 
olmak. 

Ekonometri Ekonometri 1 1 Doçent 

Ekonometri alanında 
doçent unvanını almış 
olup bu alanda 
çalışmaları olmak. 

Sağlık 
Yönetimi 

Sağlık 
Ekonomisi ve 

Politikası 
2 1 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Sağlık yönetiminde 
doktora yapmış olup 
sağlık ekonomisi ve 
politikası alanında 
çalışmaları olmak. 

    10308/1-1 
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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz akademik birimlerine, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 

yayımlanan “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu” ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 2 (iki) adet Profesör, 2 (iki) adet 

Doçent ve 5 (beş) adet Dr. Öğretim Üyesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca 8 (sekiz) adet Öğretim Görevlisi 

olmak üzere toplam 17 (onyedi) adet öğretim elemanı alınacaktır. 

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

48’inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde başvuru dilekçesi 

ve istenen evrak ile birlikte Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/KONYA 

adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya 

posta (kargo) ile süresi içinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî 

Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Postadaki gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır. 

Adaylarda aranacak nitelikler aşağıdaki tablolarda verilmiştir: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI 

FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ UNVANI ADEDİ UZMANLIK ALANI/AÇIKLAMA 

Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

2 

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve 

Yazılım Mühendisliği alanlarından birinde yapmış 

olmak. Bilgisayar Sistemleri ve Ağ Güvenliği vb. 

konularında çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verme 

yeterliliğine sahip olmak. 

Elektrik-

Elektronik 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Profesör 2 

Doçentliğini veya Profesörlüğünü Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği veya Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği alanlarından birinde almış 

olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak. 

Doçent 2 

Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik 

Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisli alanında yapmış olmak, Doçentliğini bu 

alanlardan birinden almış olmak. İngilizce ders verme 

yeterliliğine sahip olmak. 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

2 

Doktorasını Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği alanlarından birinde yapmış olmak. 

İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak. 

Sosyal ve Beşerî 

Bilimler Fakültesi 

Psikoloji 

(Türkçe) 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 
Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak. Duygu durum 

bozuklukları konusunda çalışmaları bulunmak. 

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylardan istenecek belgeler: 

1- Başvuru Dilekçesi (hangi kadroya başvuru yaptıklarını ve açık iletişim adreslerini 

gösteren ıslak imzalı dilekçe) (https://personel.gidatarim.edu.tr/form) 
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2- Özgeçmişi (YÖK formatında) 

3- İlanda yer alan kadro durumuna göre uzmanlık durumlarını gösterir belgelerin 

(Doktora/Doçentlik/Profesörlük) aslı veya noter onaylı sureti. (asılları elden ibra edilmesi halinde 

aslı idarece görülüp fotokopi alınabilir) 

4- Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denklik onay belgesi 

5- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi 

6- Vesikalık fotoğraf (1 adet) 

7- Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir) 

8- Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesindeki bölümlere başvuru yapacak adayların 

"Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 8’inci maddesi uyarınca, İngilizce ders verebilme 

yeterliliğine sahip olunduğunu belgelendirmeleri (YDS-YÖKDİL en az 80 puan) gerekir. 

9- 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik 

Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin 

(https://www.gidatarim.edu.tr/kvk) linkinden elde edilen imzalı hali 

10- Adaylar, uzmanlık alanıyla ilgili bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları, H 

faktörü değerini, kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, araştırma 

eserlerinin açıkça belirtildiği başvuru dosyasından profesör kadrosu için 6 adet, doçent ve doktor 

öğretim üyesi kadrosu başvuruları için 4 adet (CD/USB halinde) dosyayla birlikte 1 adet fiziki 

başvuru dosyasını elden ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI* 

Fakültesi Bölümü Unvanı ALES 
Yabancı 

Dil 

Kadro 

Sayısı 
Özel Şartlar 

Mühendislik 

ve Mimarlık 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Öğretim 

Görevlisi 

70 

(Yetmiş) 

SAY 

80 

(Seksen) 
2 

Mühendislik Fakültelerinin 

Bilgisayar Mühendisliği veya 

Yazılım Mühendisliği 

bölümlerinden lisans mezunu 

olmak. 

Bu alanlardan birinden veya 

Elektrik ve Bilgisayar 

Mühendisliği alanından Tezli 

Yüksek Lisans derecesine sahip 

olmak. 

Elektrik-

Elektronik 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Öğretim 

Görevlisi 

70 

(Yetmiş) 

SAY 

80 

(Seksen) 
2 

Elektrik Mühendisliği, Elektrik 

Elektronik Mühendisliği veya 

Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği lisans mezunu 

olmak. Bu alanlardan birinden 

Tezli Yüksek Lisans derecesine 

sahip olmak. 

İç Mimarlık 

(Türkçe) 

Öğretim 

Görevlisi 

70 

(Yetmiş) 

SAY 

50 

(Elli) 
1 

İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve 

Çevre Tasarımı lisans mezunu 

olmak. Bu alanlardan birinden 

Tezli Yüksek Lisans derecesine 

sahip olmak. 
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Rektörlük 

Yabancı Diller 

Bölümü 

(İngilizce) 

Öğretim 

Görevlisi 

70 

(Yetmiş) 

SÖZEL 

90 

(Doksan) 
3 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili 

Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 

veya İngilizce Çeviri 

Bilim/Mütercim Tercümanlık 

lisans mezunu olmak. Tezli 

Yüksek Lisans derecesine sahip 

olmak. 

* Öğretim Görevlisi Alımı Sürecini Gösteren Takvim ilanın Resmî Gazete’de yayım 

tarihine göre üniversitemiz web sitesinde (www.gidatarim.edu.tr) bu ilanın altında ayrıca 

duyurulacaktır. 

Öğretim Görevlisi adaylarından istenen belgeler: 

1- Başvuru dilekçesi (hangi kadroya başvuru yaptıklarını ve açık iletişim adreslerini 

gösteren ıslak imzalı dilekçe) (https://personel.gidatarim.edu.tr/form) 

2- Özgeçmişi (YÖK formatında), 

3- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi, 

4- Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir), 

5- Vesikalık fotoğraf (1 adet), 

6- Lisans mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya ıslak imzalı, mühürlü sureti ya 

da e-Devlet üzerinden alınan belge, 

7- Lisans mezuniyeti transkripti aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti ya da e-Devlet 

üzerinden alınan belge, 

8- Tezli Yüksek Lisans mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya ıslak imzalı, 

mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan belge, 

9- Tezli Yüksek Lisans mezuniyeti transkripti aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti ya da         

e-Devlet üzerinden alınan belge 

10- Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 

denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslı ya da onaylı sureti, 

11- ALES belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış) 

12- Yabancı Dil Puanı gösterir belge (İngilizce dilinde son 5 yıl içinde alınmış 

YDS/YÖKDİL veya eşdeğeri) 

13- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (terhis, tecil, muaf) 

14- 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik 

Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin 

(https://www.gidatarim.edu.tr/kvk) linkinden elde edilen imzalı hali. 

Hazırlanarak dosya halinde elden veya posta (kargo) ile teslim edilmesi gerekir, son 

başvuru tarihi Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

İletişim: E-Posta: personel@gidatarim.edu.tr Telefon: (0332) 223 5423 - 223 5469 

Yukarıdaki ilana www.gidatarim.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

    10337/1-1 
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Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumundan: 

SÖZLEŞMELİ (ASLİ) PERSONEL ALIMI 

GİRİŞ SINAVI İLANI 

Kurumumuz pozisyonlarında (Ankara Yerleşkeleri), 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 687/1 maddesi 

kapsamında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27. maddesine göre idari hizmet 

sözleşmesiyle istihdam edilmek üzere, “Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu 

Sözleşmeli Personel Yönetmeliği” uyarınca aşağıda yer alan Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda 

unvan ve bölümleri belirtilen toplam 25 (yirmibeş) adet pozisyon için Kurumumuzca yapılacak 

Sözlü Sınav sonucuna göre sözleşmeli (asli) personel alınacaktır. 

GİRİŞ SINAVI BİLGİLERİ TABLOSU 

Grup 

No 
Pozisyon Unvanı 

Mezun Olunan 

Fakülte/Bölüm 

Pozisyon 

Adedi 

Giriş Sınavına 

Çağrılacak 

Aday Sayısı 

01 
Veri Hazırlama ve 

Kontrol İşletmeni 

Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakülteleri 
10 40 

02 Mühendis İnşaat Mühendisliği 1 4 

03 Mühendis 
Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği 
1 4 

04 Mühendis Endüstri Mühendisliği 1 4 

05 Mühendis Makine Mühendisliği 1 4 

06 Mühendis Bilgisayar Mühendisliği 1 4 

07 Avukat Hukuk Fakültesi 2 8 

08 Tekniker 
İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat 

Teknolojisi 
2 8 

09 Tekniker 

Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat 

Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, 

Doğalgaz ve Isıtma, Doğal Gaz ve Isıtma, 

Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Gaz 

ve Tesisatı Teknolojisi, Doğalgaz ve 

Tesisatı Teknolojisi, İklimlendirme-

Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma 

Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, 

İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme 

ve Soğutma Teknolojisi 

1 4 

10 Tekniker Elektrik veya Elektrik Teknolojisi 1 4 

11 Tekniker Makine, Bilgisayar Destekli Makine 1 4 

12 Teknisyen 

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve 

Dallarından, Endüstriyel Otomasyon 

Teknolojileri Alanı - Endüstriyel 

Elektronik Dalından veya Endüstriyel 

Otomasyon Teknolojileri Alanı - 

Endüstriyel Kontrol Dalı 

1 4 
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13 Teknisyen 

Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, 

Soğutma ve İklimlendirme, İklimlendirme 

Alan Dalı 

1 4 

14 Teknisyen Makine Teknolojisi Alanı ve Dalı 1 4 

 TOPLAM 25 100 

A- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI 

Giriş sınavına katılmak için aşağıdaki şartlar aranır: 

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

taşımak, 

b) Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda belirtilen 01, 02, 03, 04, 05, 06 ve 07 nolu gruplara 

başvuracak adaylar için; ilgili lisans bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim 

Kurulunca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden 

mezun olmak ve ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-

Lisans)’ndan KPSSP3 puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak, 

c) Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda belirtilen 08, 09, 10 ve 11 nolu gruplara başvuracak 

adaylar için; iki yıllık meslek yüksekokullarının tabloda belirtilen ilgili bölümlerinden mezun 

olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim 

kurumlarının birinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli 

Seçme Sınavı (KPSS-Ön Lisans)’ndan KPSSP93 puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış 

olmak, 

ç) Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda belirtilen 12, 13 ve 14 nolu gruplara başvuracak 

adaylar için; mesleki ve teknik eğitim veren liselerin tabloda belirtilen ilgili bölümlerinden mezun 

olmak ve ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-

Ortaöğretim)’ndan KPSSP94 puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak, 

d) Mühendis ve Avukat pozisyonuna başvuracak adaylar için; İngilizce dilinden 

geçerliliği bulunan YDS’den en az 60 (altmış) puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından 

buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir belgeye sahip olmak, 

e) Avukat pozisyonuna başvuracak adaylar için; avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak. 

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

a) Başvurular 12/09/2022 tarihinde başlayıp 21/09/2022 tarihinde saat 23.59’da sona 

erecektir. 

b) Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma 

Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi. 

cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek 

olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. 

c) Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

ç) Adaylar giriş sınavına, Giriş Sınavı Bilgileri Tablolarında belirtilen yalnız bir grup için 

başvurabileceklerdir. Birden fazla grup için başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

C- ADAYLARIN SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILMASI 

a) Süresi içinde başvuran ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben KPSS 

puanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. Puan 

sıralamasına göre tüm gruplar için ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday 

Kurumun internet sitesinde (www.tenmak.gov.tr) ilan edilmek suretiyle sözlü sınava çağrılacaktır. 
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Ayrıca adaylar Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden sonuçlarını 

görüntüleyebilecektir. Son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sözlü sınava 

çağrılacaktır. 

Ç- SÖZLÜ SINAV KONULARI VE PUAN DEĞERLERİ 

Sözlü sınav konuları ve puan değerleri: 

a) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni pozisyonu için; 

1) Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun görev alanına giren temel 

konulara ilişkin bilgi düzeyi; puan değeri 30 (otuz)’dur. 

2) Genel yetenek ve genel kültürü; puan değeri 30 (otuz)’dur. 

3) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; puan değeri 10 

(on)’dur. 

4) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; puan değeri 10 

(on)’dur. 

5) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; puan değeri 10 (on)’dur. 

6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; puan değeri 10 (on)’dur. 

b) Mühendis, Avukat, Tekniker ve Teknisyen pozisyonu için; 

1) Alan bilgisi ve Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun görev alanına 

giren temel konulara ilişkin bilgi düzeyi; puan değeri 50 (elli)’dir. 

2) Genel yetenek ve genel kültürü; puan değeri 10 (on)’dur. 

3) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; puan değeri 10 

(on)’dur. 

4) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; puan değeri 10 

(on)’dur. 

5) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; puan değeri 10 (on)’dur. 

6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; puan değeri 10 (on)’dur. 

D- SÖZLÜ SINAVLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR 

a) Adaylar sözlü sınava, nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/süresi geçerli 

pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı/ Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaport 

dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik 

belgesi kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm 

belgeler sözlü sınava giriş için geçerli belge sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga 

basılı olması, adayın güncel bir fotoğrafının ve T.C. Kimlik Numarasının bulunması, pasaportun 

süresinin geçerli olması zorunludur. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik 

Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul 

edilmeyecektir. 

b) Adaylar, sözlü sınava bilgisayar, tablet, hesap makinesi, cep telefonu vb. elektronik alet 

ve aygıtlar ile alınmayacaktır. 

c) Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir. 

ç) Giriş sınavı ile ilgili yapılabilecek her türlü değişiklikler, sözlü sınavda istenecek 

belgeler ve tebligatlar Kurumun internet sitesinden ilan edilmek suretiyle adaylara duyurulacaktır. 

d) Sözlü sınav ile ilgili olarak Sınav Komisyonu puanlandırması dışında herhangi bir 

kayıt sistemi kullanılmayacaktır. 
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E- GİRİŞ SINAVININ TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 

a) Giriş sınavı, yalnız sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınav, 3 - 7 Ekim 2022 

tarihleri arasında “Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Mustafa Kemal 

Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 192, Çankaya/ANKARA” adresindeki Kurum Hizmet 

Binasında yapılacaktır. 

b) Giriş sınavında başarılı sayılmak için, başarı puanının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. 

Sözlü sınavda Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri 

puanların aritmetik ortalaması başarı puanıdır. 

c) Giriş sınavı sonucu; 

1) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle her bir grup için ilan edilen 

pozisyon sayısı kadar asıl aday belirlenecektir. Sınav Komisyonu tarafından asıl aday sayısının 

yarısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilân 

tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi 

bir öncelik teşkil etmez. 

2) Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla merkezi sınav puanı yüksek 

olan, bunun eşit olması halinde başvuruya esas öğrenim durumu dikkate alınmak üzere mezuniyet 

tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir. 

F- KAZANANLARIN İLANI, İTİRAZ VE SÖZLEŞME İMZALANMASI 

a) Giriş sınavını asıl veya yedek olarak kazananların isimleri Kurumun internet sitesinde 

(www.tenmak.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı 

(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir. İlan tebligat yerine 

geçecektir, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

b) Adaylar, giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) iş 

günü içerisinde gerekçesini de belirterek yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç 30 (otuz) 

gün içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 

c) Giriş sınavında başarılı olanların ilanda belirtilen süre içinde ve istenilen belgelerle 

birlikte Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmadığı 

halde müracaat etmeyenlerin göreve başlama işlemleri yapılmaz. İstenilen belgeler, personel 

işlerinden sorumlu birim tarafından incelenecektir. İnceleme sonunda noksanlıklar olduğu 

anlaşılırsa tamamlaması için 10 (on) iş günü ek süre verilecektir. Bu süre sonunda belgelerini 

tamamlamayanlar veya getirdikleri belgelerden istihdama engel durumları olduğu anlaşılanlar ile 

sözleşme imzalanmayacaktır. 

İletişim Bilgileri: 

Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaraları ve Kurumun internet sitesi 

aracılığıyla temin edilebilir. 

Telefon Numaraları : (0 312) 295 87 82 

     (0 312) 295 87 83 

Kurum İnternet Sitesi Adresi : http://www.tenmak.gov.tr 

Kurum Adresi : Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, 

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 192, 

06510 Çankaya/ANKARA 

İlanen duyurulur. 10309/1-1 
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Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 

 



3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 

 



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 

 

 



3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 RESMÎ GAZETE Sayfa : 153 

 



Sayfa : 154 RESMÎ GAZETE 3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 

 



3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 RESMÎ GAZETE Sayfa : 155 

 

 



Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157 

 



Sayfa : 158 RESMÎ GAZETE 3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 

 

 
 10311/1-1 
  



3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 

 

 
 10312/1-1 
  



3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 RESMÎ GAZETE Sayfa : 161 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 162 RESMÎ GAZETE 3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 

 

 
 10313/1-1 
  



3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 RESMÎ GAZETE Sayfa : 163 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 164 RESMÎ GAZETE 3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 

 

 
 10314/1-1 
  



3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 RESMÎ GAZETE Sayfa : 165 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 166 RESMÎ GAZETE 3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 

 

 
 10315/1-1 
  



3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 RESMÎ GAZETE Sayfa : 167 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 168 RESMÎ GAZETE 3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 

 

 
 10316/1-1 
  



3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 RESMÎ GAZETE Sayfa : 169 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 170 RESMÎ GAZETE 3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 

 

 
 10317/1-1 
  



3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 RESMÎ GAZETE Sayfa : 171 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 

 

 
 10318/1-1 
  



3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 RESMÎ GAZETE Sayfa : 173 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 174 RESMÎ GAZETE 3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 

 

 
 10319/1-1 
  



3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 RESMÎ GAZETE Sayfa : 175 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 176 RESMÎ GAZETE 3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 

 

 
 10320/1-1 
  



3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 RESMÎ GAZETE Sayfa : 177 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 178 RESMÎ GAZETE 3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 

 

 
 10325/1-1 
  



3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 RESMÎ GAZETE Sayfa : 179 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 10328/1-1 
  



Sayfa : 180 RESMÎ GAZETE 3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 RESMÎ GAZETE Sayfa : 181 

 

 
 10331/1-1 

 



Sayfa : 182 RESMÎ GAZETE 3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 RESMÎ GAZETE Sayfa : 183 

 

 
 10340/1-1 
  



Sayfa : 184 RESMÎ GAZETE 3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 RESMÎ GAZETE Sayfa : 185 

 

 
 10341/1-1 
  



Sayfa : 186 RESMÎ GAZETE 3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 RESMÎ GAZETE Sayfa : 187 

 

 
 10342/1-1 
  



Sayfa : 188 RESMÎ GAZETE 3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 RESMÎ GAZETE Sayfa : 189 

 

 
 10343/1-1 
  



Sayfa : 190 RESMÎ GAZETE 3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 RESMÎ GAZETE Sayfa : 191 

 

 
 10344/1-1 
  



Sayfa : 192 RESMÎ GAZETE 3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 RESMÎ GAZETE Sayfa : 193 

 

 
 10345/1-1 
  



Sayfa : 194 RESMÎ GAZETE 3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 RESMÎ GAZETE Sayfa : 195 

 

 
 10346/1-1 
  



Sayfa : 196 RESMÎ GAZETE 3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 RESMÎ GAZETE Sayfa : 197 

 

 
 10347/1-1 

  



Sayfa : 198 RESMÎ GAZETE 3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 

 

 



3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 RESMÎ GAZETE Sayfa : 199 

 



Sayfa : 200 RESMÎ GAZETE 3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 

 



3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 RESMÎ GAZETE Sayfa : 201 

 



Sayfa : 202 RESMÎ GAZETE 3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 

 



3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 RESMÎ GAZETE Sayfa : 203 

 



Sayfa : 204 RESMÎ GAZETE 3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 

 



3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 RESMÎ GAZETE Sayfa : 205 

 



Sayfa : 206 RESMÎ GAZETE 3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 

 



3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 RESMÎ GAZETE Sayfa : 207 

 



Sayfa : 208 RESMÎ GAZETE 3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 

 



3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 RESMÎ GAZETE Sayfa : 209 

 



Sayfa : 210 RESMÎ GAZETE 3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 

 



3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 RESMÎ GAZETE Sayfa : 211 

 



Sayfa : 212 RESMÎ GAZETE 3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 

 



3 Eylül 2022 – Sayı : 31942 RESMÎ GAZETE Sayfa : 213 

 

 
 



Sayfa : 214 RESMÎ GAZETE 3 Eylül 2022 – Sayı : 31942

Sayfa

1

2
21

40

49

99
103
128

198

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/426)

YÖNETMELİKLER
–– Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği
–– Türkiye İstatistik Kurumu Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/09/2022 Tarihli ve 11168, 11169,

11170, 11171, 11172, 11173, 11174, 11175, 11176, 11177 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


