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5 Şubat 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31030

YÖNETMELİK

Helal Akred�tasyon Kurumundan:
HELAL AKREDİTASYON UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Helal Akred�tasyon Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları,

yet�şt�r�lmeler�, Helal Akred�tasyon Uzmanlığına atanmalarına �l�şk�n usul ve esaslar �le Helal Akred�tasyon Uzman ve
Uzman Yardımcılarının görev, yetk� ve sorumluluklarını düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�, Helal Akred�tasyon Kurumunda �st�hdam ed�lecek Helal

Akred�tasyon Uzman ve Uzman Yardımcıları hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 14/7/1965 tar�hl� ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 �nc�

maddes� �le 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlg�l�, İl�şk�l� Kurum ve Kuruluşlar �le D�ğer Kurum ve Kuruluşların Teşk�latı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 183 üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakan: T�caret Bakanını,
b) Başkan: Helal Akred�tasyon Kurumu Yönet�m Kurulu Başkanını,
c) B�r�m: Helal Akred�tasyon Kurumu h�zmet b�r�mler�n�,
ç) B�r�m Am�r�: Helal Akred�tasyon Kurumu h�zmet b�r�m� yönet�c�ler�n�,
d) Genel Sekreter: Helal Akred�tasyon Kurumu Genel Sekreter�n�,
e) G�r�ş Sınavı: Helal Akred�tasyon Uzman Yardımcılığı g�r�ş sınavını,
f) G�r�ş Sınavı Kom�syonu: Helal Akred�tasyon Uzman Yardımcılığı G�r�ş Sınavı Kom�syonunu,
g) KPSS: Kamu Personel� Seçme Sınavını,
ğ) Kurum: Helal Akred�tasyon Kurumunu,
h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�n�,
ı) Tez Değerlend�rme Kom�syonu: Helal Akred�tasyon Uzman Yardımcısı tarafından hazırlanan tez�

değerlend�ren kom�syonu,
�) Uzman: Helal Akred�tasyon Uzmanını,
j) Uzman Yardımcısı: Helal Akred�tasyon Uzman Yardımcısını,
k) YDS/e-YDS: Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavını,
l) Yeterl�k Sınavı: Helal Akred�tasyon Uzmanlığı yeterl�k sınavını,
m) Yeterl�k Sınavı Kom�syonu: Helal Akred�tasyon Uzmanlığı Yeterl�k Sınavı Kom�syonunu,
n) Yönet�m Kurulu: Helal Akred�tasyon Kurumu Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
G�r�ş Sınavı ve Uzman Yardımcılığına Atanma

G�r�ş sınavı
MADDE 5 – (1) Uzman Yardımcıları, mesleğe özel g�r�ş sınavı �le alınır. G�r�ş sınavı, KPSS sonuçlarına göre

bel�rlenen adaylar �ç�n Kurum tarafından yazılı ve sözlü olarak �k� aşamalı veya yalnızca sözlü olarak tek aşamalı
yapılab�l�r.

(2) Yazılı sınav, Kurum tarafından yapılab�leceğ� g�b� sınavın tamamı veya b�r bölümü ÖSYM Başkanlığına,
Kurum tarafından bel�rlenen b�r yükseköğret�m kurumuna veya d�ğer kamu kurumlarına yaptırılab�l�r. Sözlü sınav
Kurum tarafından yapılır.

G�r�ş sınavı duyurusu
MADDE 6 – (1) G�r�ş sınavının başvuru şartları, sınav konuları, �lk ve son başvuru tar�h�, başvuru evrakının

tem�n ed�leceğ� yer, başvuru yer�, gerek görülmes� hâl�nde öğren�m dalları ve kontenjanları, atama yapılacak
kadroların sınıfı, dereceler�, sınava kaç k�ş�n�n çağrılacağı, Uzman Yardımcısı olarak en fazla kaç k�ş�n�n atanacağı,
sınavın yer�, zamanı, değerlend�rme yöntem�, başvuruda �stenen belge ve beyanlar �le gerekl� görülen d�ğer şartlar,
sınav tar�h�nden en az otuz gün önce Resmî Gazete �le A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı ve Kurumun
�nternet s�teler�nde duyurulur.

(2) G�r�ş sınavı duyurusunda yer alacak öğren�m dalları, 7 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde sayılan
fakülte ve bölümler arasından Kurum tarafından bel�rlen�r.

G�r�ş sınavı başvuru şartları
MADDE 7 – (1) G�r�ş sınavına katılab�lmek �ç�n 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 �nc� maddes�nde

sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdak� şartlar aranır:
a) Sınavın yapıldığı tar�hte otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
b) En az dört yıllık l�sans eğ�t�m� veren Hukuk, S�yasal B�lg�ler, İkt�sat, İşletme, İkt�sadî ve İdarî B�l�mler,

İlah�yat, Mühend�sl�k, Fen, Fen Edeb�yat, Veter�ner, Z�raat, Su Ürünler� Fakülteler� veya bunlara denkl�ğ�
Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len yurt�ç�ndek� veya yurtdışındak� öğret�m kurumlarından mezun olmak.
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c) İlanda bel�rt�len d�ller�n b�r�nden ÖSYM tarafından yapılan yabancı d�l sınavından en az (C) sev�yes�nde ya
da d�l yeterl�ğ� bakımından buna denkl�ğ� ÖSYM tarafından kabul ed�len ve uluslararası geçerl�l�ğ� bulunan başka b�r
belgeye sah�p olmak.

ç) Geçerl�l�k süres� dolmamış, KPSS puan türü veya türler�nden g�r�ş sınavı duyurusunda bel�rt�len taban puan
ve üzer� puanı almış olmak şartıyla, yapılacak puan sıralamasında sınava çağrılacak k�ş� sayısı �çer�s�nde yer almak.

(2) Kurum, g�r�ş sınavı duyurusunda yer vermek suret�yle, sınavı b�r�nc� fıkrada sayılan tüm fakülte ve bölüm
mezunlarına açık yapab�leceğ� g�b� h�zmet gerekler�n� ve Kurumun �ht�yaç durumunu d�kkate alarak bel�rleyeceğ�
fakülte ve bölümlerden b�r kısmına açık olarak da yapab�l�r.

G�r�ş sınavı başvuru �şlemler�
MADDE 8 – (1) G�r�ş sınavı başvuruları, Kurum �nternet s�tes� üzer�nden elektron�k ortamda yapılır. Gerek

görülmes� hal�nde, elden veya posta �le başvuru yöntem� de kullanılab�l�r. Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru
belgeler�n�n Kuruma ulaştığı tar�h d�kkate alınır. Süres� �ç�nde yapılmayan veya postadak� gec�kme neden�yle Kuruma
geç ulaşan başvurular d�kkate alınmaz. Ayrıca elektron�k ortamda �let�lecek belge örnekler� sınav duyurusunda �lan
ed�l�r.

(2) G�r�ş sınavına katılmak �steyen adaylar, Kurumdan veya Kurumun �nternet s�tes�nden tem�n edecekler�
başvuru formuna aşağıdak� belgeler� ekler:

a) Yükseköğren�m d�ploması veya mezun�yet belges�n�n ya da eğ�t�m�n� yurtdışında tamamlamış olanlar �ç�n
d�ploma denkl�k belges�n�n aslı veya resm� makamlardan alınan onaylı örneğ�.

b) KPSS sonuç belges�n�n aslı veya Kurumca onaylı örneğ�.
c) Sınav �lanında bel�rt�len şek�lde KPSS ve YDS/e-YDS sonuç belges�n�n b�lg�sayar çıktısı veya YDS/e-

YDS’ye puan eşdeğerl�ğ� ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası d�l sınavı sonuç belges�n�n aslı veya onaylı suret�.
ç) Yazılı özgeçm�ş.
d) İk� adet ves�kalık fotoğraf.
e) Sağlıkla �lg�l� olarak görev�n� devamlı yapmaya engel b�r hal� olmadığına da�r adayın yazılı beyanı.
f) Erkek adaylar �ç�n askerl�kle �l�ş�ğ� olmadığına da�r adayın yazılı beyanı.
g) Adl� s�c�l beyanı.
ğ) Mal b�ld�r�m�.
h) Varsa l�sansüstü eğ�t�m d�ploması aslı veya Kurumca onaylı suret�.
(3) İk�nc� fıkranın (e), (f), (g) ve (ğ) bentler�nde bel�rt�len belgeler, g�r�ş sınavını kazanan adaylardan atama

önces�nde �sten�r.
(4) Sınav duyurusunda başvurunun elektron�k ortamda yapılacağının �lan ed�lmes� hal�nde; �sten�len belgeler,

elektron�k ortamda sınav başvuru s�stem�ne, adaya a�t özgeçm�ş �le b�rl�kte eklen�r.
(5) G�r�ş sınavına katılab�lecek aday adaylarının �s�m l�stes� Kurum �nternet s�tes�nde �lan ed�l�r.
(6) G�r�ş sınavının yazılı bölümünün Kurumca yapılmasına karar ver�lmes� hal�nde, yarışma sınavına g�rme

hakkı kazanan aday adaylarına fotoğraflı sınav g�r�ş belges� ver�l�r. Sınav g�r�ş belges�nde k�ml�k b�lg�ler�, sınav yer�
ve tar�h� yer alır. Sınav g�r�ş belges� olmayan aday adayları sınava katılamaz.

(7) Başvurusu kabul ed�l�p, �s�mler� yarışma sınavına katılab�lecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı
beyanda bulunduğu tesp�t ed�lenler�n sınavları geçers�z sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa
dah� �ptal ed�l�r. Bunlar h�çb�r hak talep edemez ve haklarında Cumhur�yet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(8) Başvuru şartlarını ha�z olmayanların başvuru belgeler�, talep etmeler� hal�nde, �s�m l�stes�n�n �lanından
�t�baren otuz gün �çer�s�nde elden tesl�m ed�l�r ya da posta yoluyla adresler�ne gönder�l�r.

G�r�ş Sınavı Kom�syonu ve görevler�
MADDE 9 – (1) G�r�ş Sınavı Kom�syonu, Yönet�m Kurulu Başkanı �le Yönet�m Kurulunun kend� �çer�s�nden

seçeceğ� �k� üye, Genel Sekreter ve �nsan kaynaklarından sorumlu Da�re Başkanı olmak üzere beş üyeden oluşur.
Ayrıca Başkan tarafından �k� yedek üye bel�rlen�r. G�r�ş Sınavı Kom�syonu üye tam sayısı �le toplanır. Asıl üyeler�n
herhang� b�r nedenle G�r�ş Sınavı Kom�syonuna katılamamaları hâl�nde, yedek üyeler tesp�t sırasına göre G�r�ş Sınavı
Kom�syonuna katılırlar.

(2) G�r�ş Sınavı Kom�syonunun görevler� şunlardır:
a) 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasına göre yarışma sınavı �lanında yer alacak hususları tesp�t etmek.
b) G�r�ş sınavı sorularını hazırlamak veya hazırlatmak.
c) Aday adaylarının 7 nc� maddede bel�rt�len şartları sağlayıp sağlayamadıklarını tesp�t ederek sınava

katılab�lecekler�n l�stes�n� oluşturmak.
ç) G�r�ş sınavını yapmak ve değerlend�rmek veya gerekt�ğ�nde yazılı sınavı yaptırmak.
d) G�r�ş sınavına �l�şk�n olarak yapılan �t�razları değerlend�rmek ve sonuçlandırmak.
(3) G�r�ş Sınavı Kom�syonu üyeler� kend�ler�n�n, boşanmış olsalar dah� eşler�n�n, �k�nc� dereceye kadar (bu

derece dâh�l) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.
Yazılı sınav
MADDE 10 – (1) Yazılı sınav yapılması hal�nde g�r�ş sınavı duyurusunda bel�rt�lecek asgar� KPSS puanına

sah�p olmak şartıyla yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sah�p adaydan başlanarak atama yapılacak kadro
sayısının en fazla y�rm� katına kadar aday yazılı sınava çağrılır. Son sıradak� adayla eş�t puan alan d�ğer adaylar da
yazılı sınava çağrılır. Çağrılan adayların �s�mler� Kurumun �nternet s�tes�nde �lan ed�l�r.

(2) Yazılı sınav, �ht�yaç duyulan öğren�m dallarına göre bel�rlenecek konulara �laveten, genel akred�tasyon
b�lg�s�, genel kültür ve yabancı d�l konularında da yapılab�l�r. Yazılı sınavın hang� alanları kapsayacağı, ne şek�lde
yapılacağı ve puanların dağılımı sınav duyurusunda bel�rt�l�r.
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(3) Yazılı sınavın değerlend�r�lmes� yüz tam puan üzer�nden yapılır. Yazılı sınavda başarılı sayılmak �ç�n en az
yetm�ş puan almak gerek�r.

(4) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çekt�ğ� tesp�t ed�lenler hakkında tutanak
düzenlen�r ve sınav kâğıtları geçers�z sayılır. Yazılı sınavın ün�vers�telere veya d�ğer kamu kurumlarına yaptırılması
hal�nde de aynı esaslar uygulanır.

(5) Yazılı sınav sonuçları Kurumun �nternet s�tes�nde �lan ed�l�r.
Sözlü sınav
MADDE 11 – (1) Yazılı sınav yapılması hal�nde bu sınavda en az yetm�ş puan almak şartıyla, en yüksek

puana sah�p olan adaydan başlanarak, atama yapılacak boş kadro sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava
çağrılır. G�r�ş sınavının sadece sözlü sınav şekl�nde yapılacağı durumlarda, g�r�ş sınavı duyurusunda bel�rt�lecek KPSS
puan türü/türler� �t�barıyla en yüksek puana sah�p olan adaydan başlanarak atama yapılacak boş kadro sayısının en
fazla dört katına kadar aday sözlü g�r�ş sınavına çağrılır. Son sıradak� adayla eş�t puan alanlar da sözlü sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınav çağrısı, Kurumun �nternet s�tes� üzer�nden sınav tar�h�nden en az on gün önce yapılır. Duyuru
dışında adaylara ayrıca tebl�gat yapılmaz.

(3) Sözlü sınav, adayların;
a) G�r�ş sınavı duyurusunda bel�rt�len sınav konularına �l�şk�n b�lg� düzey�,
b) B�r konuyu kavrayıp özetleme, �fade yeteneğ� ve muhakeme gücü,
c) L�yakat�, tems�l kab�l�yet�, davranış ve tepk�ler�n�n mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüven�, �kna kab�l�yet� ve �nandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) B�l�msel ve teknoloj�k gel�şmelere açıklığı,
yönler�nden değerlend�r�lerek ayrı ayrı puan ver�lmes� suret�yle gerçekleşt�r�l�r.
(4) Adaylar, G�r�ş Sınavı Kom�syonu tarafından üçüncü fıkranın (a) bend� �ç�n ell� puan, (a) bend� dışında

kalan bentlerde yazılı özell�kler�n her b�r� �ç�n onar puan üzer�nden değerlend�r�l�r ve ver�len puanlar ayrı ayrı tutanağa
geç�r�l�r. Tutanak dışında sözlü sınav �le �lg�l� herhang� b�r kayıt s�stem� kullanılmaz.

(5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak �ç�n G�r�ş Sınavı Kom�syonu üyeler�n�n yüz tam puan üzer�nden verd�kler�
puanların ar�tmet�k ortalamasının en az yetm�ş olması şarttır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı �lan ed�len boş
kadro sayısından fazla �se en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş kadro sayısı kadar
aday g�r�ş sınavında başarılı kabul ed�l�r. G�r�ş sınavında yetm�ş�n üzer�nde puan almış olmak bu sıralamaya
g�remeyen adaylar �ç�n müktesep hak teşk�l etmez.

Sınav sonuçlarının değerlend�r�lmes�
MADDE 12 – (1) G�r�ş Sınavı Kom�syonu; yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların ar�tmet�k

ortalamasını veya yalnızca sözlü sınav yapılması hal�nde, sözlü sınav notunu esas alarak başarılı olanların l�stes�n�
bel�rler. Adayların yarışma sınavı puanlarının aynı olması hal�nde sırasıyla, yazılı sınav puanı ve KPSS puanı yüksek
olana öncel�k tanınır. Ayrıca, g�r�ş sınavı �lanında bel�rt�len kadro sayısının en fazla yarısı oranında yedek aday l�stes�
tesp�t ed�l�r. G�r�ş Sınavı Kom�syonu bu şek�lde bel�rled�ğ� n�ha� l�stey� sözlü sınavın b�tt�ğ� günü tak�p eden üç �ş günü
�ç�nde Kuruma tesl�m eder.

(2) Kurum, yazılı ve sözlü sınav n�ha� sonuçlarını ve boş bulunan kadro sayısı �t�barıyla sınav başarı puanı
sıralamasına göre kazananların l�stes�n� Kurumun �nternet s�tes�nde �lan eder. Yedek l�stede yer alan adayların hakları
�lan tar�h�n� tak�p eden altı ay �ç�n geçerl�d�r ve daha sonrak� sınavlar �ç�n müktesep hak veya herhang� b�r öncel�k
teşk�l etmez.

(3) G�r�ş sınavında b�r öğren�m dalına ayrılan kontenjan sayısı kadar adayın başarılı olamaması hâl�nde,
Kurum kontenjanlarda değ�ş�kl�k yapab�l�r.

(4) Sınav sonuçları açıklanırken; kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notunun ar�tmet�k ortalaması veya
sadece sözlü sınav yapılmışsa sözlü sınav notunun eş�tl�ğ� durumunda sırasıyla yazılı sınav puanı ve KPSS puanı
yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Uzman Yardımcılarının atanması
MADDE 13 – (1) G�r�ş sınavını kazanarak kend�ler�ne yapılan b�ld�r�m� müteak�p bel�rt�len süre �ç�nde

Kuruma yazılı başvuru yapanlar, Kurum tarafından Uzman Yardımcısı kadrolarına atanır.
(2) Sınavı kazananların atama �şlemler�ne �l�şk�n tebl�gatta bel�rt�len süre �ç�nde, �sten�len belgelerle b�rl�kte

Kuruma müracaat etmeler� gerekl�d�r.
(3) Atama �şlemler�n�n yapılab�lmes� �ç�n kend�ler�ne b�ld�r�len süre �ç�nde geçerl� b�r mazeret� olmadığı halde

müracaat etmeyenler�n atama �şlemler� yapılmaz.
(4) G�r�ş sınavını kazananlardan başvuru belgeler�nde gerçeğe aykırılık tesp�t ed�lenler�n sınavları geçers�z

sayılarak atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dah� �ptal ed�l�r. Bunlar h�çb�r hak talep edemez ve
haklarında Cumhur�yet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şek�lde Kurumu yanıltanlar kamu görevl�s� �se
durumları çalıştıkları kurumlara b�ld�r�l�r.

(5) Sınavda başarılı olup göreve başlamayanlardan veya ataması yapılıp da herhang� b�r nedenle görevden
ayrılanlardan boşalan kadroya, yen� b�r sınav yapılana kadar ve her hâlükârda 6 ayı geçmemek kaydıyla 12 nc�
madden�n �k�nc� fıkrası uyarınca bel�rlenen yedek l�steden en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere atama
yapılab�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığı Süres� ve Uzman Yardımcılarının Yet�şt�r�lmes�

Uzman Yardımcılığı süres�
MADDE 14 – (1) Uzman Yardımcılığı süres� en az üç yıldır.
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Uzman Yardımcılarının yet�şt�r�lmeler�
MADDE 15 – (1) Uzman Yardımcılarının yet�şt�r�lmes� �ç�n üç yıllık b�r sürey� kapsayan özel çalışma ve

yet�şt�rme planı hazırlanır ve uygulanır.
(2) Çalışma ve yet�şt�rme planı;
a) Uzman Yardımcılarına, Kurumun görev alanında uzmanlaşab�lmeler� �ç�n gerekl� tanım, kavram, yöntem ve

uygulamalara �l�şk�n asgar� temel b�lg�ler�n ve kurumsal kültürün kazandırılmasını,
b) Yazışma, rapor yazma, �nceleme, araştırma ve denet�m tekn�kler� konularında gerekl� b�lg� ve yeteneğ�n

kazandırılmasını,
c) B�l�msel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını,
ç) B�lg�sayar ve teknoloj� kullanım becer�ler�n�n gel�şt�r�lmes�n�,
d) Uzmanlık mesleğ�n�n gerekt�rd�ğ� davranış ve yetk�nl�kler�n kazandırılmasını,
e) Yabancı d�l b�lg�ler�n�n gel�şt�r�lmes�n�,
f) Yurt�ç� veya yurtdışında görevler� �le �lg�l� konferans, sem�ner ve benzer� programlara katılım sağlanarak

tecrübe kazandırılmasını,
sağlamaya yönel�k programları kapsar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzmanlık Tez� ve Yeterl�k Sınavı

Tez konusunun bel�rlenmes�
MADDE 16 – (1) Aylıksız �z�n, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat �z�nler� har�ç Kurumda �k� yılını

tamamlayan Uzman Yardımcılarına, Kurumun görev sahası �le �lg�l� konularda bağlı bulunduğu b�r�m am�r�n�n ve
Genel Sekreter�n tekl�f� �le üç konu arasından Başkanın onayı �le b�r tez konusu ver�l�r. Bel�rlenen tez konusu en fazla
üç ay �çer�s�nde Uzman Yardımcısının taleb� üzer�ne bağlı bulunduğu b�r�m am�r�n�n tekl�f� ve Genel Sekreter�n onayı
�le b�r defaya mahsus olmak üzere değ�şt�r�leb�l�r.

(2) Tez konusu bel�rlenen Uzman Yardımcılarına, Genel Sekreter�n onayı �le tez danışmanı tay�n ed�l�r. Tez
danışmanları, Kurumda Uzman ve üstü kadrolarda görev yapanlar veya tez konusuna �l�şk�n olarak ün�vers�teler�n
�lg�l� bölümler�nde görev yapan öğret�m üyeler� arasından bel�rlen�r.

Uzmanlık tez�n�n hazırlanması ve tesl�m�
MADDE 17 – (1) Uzman Yardımcısı tez danışmanı gözet�m�nde hazırlayacağı tezde b�l�msel esaslara uygun

olarak hareket eder ve tezde kend� görüş ve tavs�yeler�ne yer ver�r.
(2) Tez�n daha önce yüksek l�sans, doktora tez� veya başka b�r amaçla, benzer tarzda hazırlanmamış ve

kullanılmamış olması esastır.
(3) Tez danışmanı tarafından Uzman Yardımcısının hazırladığı tez hakkında tez�n danışmana tesl�m tar�h�nden

�t�baren b�r ay �ç�nde rapor düzenlen�r.
(4) Uzman Yardımcısı tez�n�, tez danışmanı raporu �le b�rl�kte tez konusu ver�len tar�hten �t�baren en geç dokuz

ay �ç�nde �nsan kaynaklarından sorumlu Da�re Başkanlığına gönder�lmek üzere bağlı bulunduğu b�r�m am�r�ne tesl�m
etmek zorundadır.

(5) Süres� �ç�nde tezler�n� sunamayan Uzman Yardımcılarına Tez Değerlend�rme Kom�syonu tarafından
tezler�n� sunmaları �ç�n en fazla altı ay �lave süre ver�leb�l�r.

Tez Değerlend�rme Kom�syonu
MADDE 18 – (1) Tez Değerlend�rme Kom�syonu, Başkanın başkanlığında, Genel Sekreter ve Uzman

Yardımcısının bağlı olduğu b�r�m am�r� olmak üzere 3 üyeden oluşur. Ayrıca, Başkan tarafından �k� yedek üye
bel�rlen�r. Asıl üyeler�n herhang� b�r nedenle Tez Değerlend�rme Kom�syonuna katılamamaları hâl�nde, yedek üyeler
tesp�t sırasına göre Tez Değerlend�rme Kom�syonuna katılırlar.

(2) Gerekl� görülmes� hal�nde, tez konusuyla �lg�l� öğret�m üyeler� �le d�ğer kamu kurumlarından yüksek l�sans
dereces�ne sah�p görevl�ler de Tez Değerlend�rme Kom�syonlarına üye olarak alınab�l�r.

(3) Tez Değerlend�rme Kom�syonu üye tam sayısı �le toplanır.
Tez�n değerlend�r�lmes�
MADDE 19 – (1) Uzman Yardımcıları tarafından hazırlanan tezler ve tez danışmanı raporları, �k� hafta �ç�nde

�nsan kaynaklarından sorumlu Da�re Başkanlığınca Tez Değerlend�rme Kom�syonu üyeler�ne dağıtılır. Tezler, tesl�m
tar�h�nden �t�baren en fazla �k� ay �ç�nde Tez Değerlend�rme Kom�syonunca değerlend�r�l�r. Uzman Yardımcıları, bu
süren�n tamamlanmasını müteak�p en fazla b�r ay �ç�nde toplanan Kom�syon önünde tezler�n� sözlü olarak savunur ve
üyeler�n tez�n �çer�ğ�ne yönel�k sorularını cevaplandırır. Savunma sonunda tez başarılı veya başarısız olarak
değerlend�r�l�r. Başarı veya başarısızlığın tesp�t�nde oy çokluğu esastır ve çek�mser oy kullanılamaz. Tez
değerlend�rme sonuçları, b�r tutanağa bağlanarak b�r hafta �ç�nde �nsan kaynaklarından sorumlu Da�re Başkanlığına
tesl�m ed�l�r.

(2) Tez� yeters�z bulunan Uzman Yardımcısına b�r hak daha tanınır. Uzman Yardımcısı �k�nc� hakkını, başarısız
olma gerekçes�n�n yer aldığı tez değerlend�rme raporunu d�kkate alarak tez�n� düzeltmek suret�yle veya yen� b�r tez
konusunun bel�rlenmes�n� �steyerek kullanab�l�r. Uzman Yardımcısı, tez�n�n uygun bulunmadığı hususunun kend�s�ne
tebl�ğ�nden �t�baren beş gün �ç�nde terc�h�n� b�r�m�ne b�ld�r�r ve bu terc�h, �nsan kaynaklarından sorumlu Da�re
Başkanlığına �lg�l� b�r�m tarafından yazılı olarak b�ld�r�l�r.

(3) Uzman Yardımcısı, terc�h hakkını tez� düzeltme yönünde kullanması hâl�nde, �nsan kaynaklarından
sorumlu Da�re Başkanlığına yapılan yazılı b�ld�r�mden başlayarak üç ay �ç�nde tez�n� düzelt�r ve düzelt�lm�ş tez�n
yazılı b�r nüshasını ve elektron�k ortamdak� kopyasını �nsan kaynaklarından sorumlu Da�re Başkanlığına �let�lmek
üzere b�r�m�ne tesl�m eder.
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(4) Uzman Yardımcısı, terc�h hakkını yen� b�r tez konusunun bel�rlenmes� yönünde kullanması hâl�nde, tez
konusunun kend�s�ne tebl�ğ�nden başlayarak altı ay �ç�nde tez�n� hazırlar ve tez�n yazılı b�r nüshasını ve elektron�k
ortamdak� kopyasını �nsan kaynaklarından sorumlu Da�re Başkanlığına �let�lmek üzere b�r�m�ne tesl�m eder. Yen� tez
konusunun bel�rlenmes� 16 ncı maddede yer alan hükümlere tab�d�r.

(5) Tesl�m ed�len tez, bu madden�n b�r�nc� fıkrası çerçeves�nde Tez Değerlend�rme Kom�syonunca yen�den
değerlend�r�l�r.

Yeterl�k sınavına g�reb�lme şartları
MADDE 20 – (1) Uzman Yardımcıları, aylıksız �z�n �le toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat �z�nler� har�ç,

en az üç yıl f��len Kurumda görev yapmış olmak ve hazırladıkları uzmanlık tez�, Tez Değerlend�rme Kom�syonu
tarafından başarılı kabul ed�lmek kaydıyla, yapılacak yeterl�k sınavına g�rmeye hak kazanırlar.

Yeterl�k Sınavı Kom�syonu
MADDE 21 – (1) Yeterl�k Sınavı Kom�syonu, Başkan, Genel Sekreter ve �nsan kaynaklarından sorumlu Da�re

Başkanı olmak üzere üç üyeden oluşur. Ayrıca Başkan tarafından �k� yedek üye bel�rlen�r. Yeterl�k Sınavı Kom�syonu
üye tam sayısı �le toplanır. Asıl üyeler�n herhang� b�r nedenle Yeterl�k Sınavı Kom�syonuna katılamamaları hâl�nde,
yedek üyeler tesp�t sırasına göre Yeterl�k Sınavı Kom�syonuna katılırlar.

Yeterl�k sınavı
MADDE 22 – (1) Yeterl�k sınavı, Yeterl�k Sınavı Kom�syonu tarafından Kurumca bel�rlenen ve sınavdan en

az �k� ay önce �lan ed�len tar�hte yazılı olarak yapılır.
(2) Yeterl�k sınavı; Kurum mevzuatı (kanun, yönetmel�kler, tebl�ğler) (20 puan), uluslararası akred�tasyon

standartları ve uluslararası akred�tasyon b�rl�kler�n�n yayımladığı uygulama dokümanları (20 puan), helal akred�tasyon
faal�yet� kapsamında Kurum düzenlemeler� (kal�te el k�tabı, prosedürler, tal�matlar ve rehberler) (20 puan), uluslararası
helal standard�zasyon ve akred�tasyon kuruluşları ve bunlarla �l�şk�ler (20 puan) �le yabancı d�l (20 puan) konu
başlıklarından oluşur.

(3) Yeterl�k sınavından yüz üzer�nden en az yetm�ş puan alan başarılı sayılır.
(4) Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava g�rmeye hak kazandığı halde geçerl� mazeret� neden�yle sınav

hakkını kullanamayanlara b�r yıl �ç�nde �k�nc� b�r sınav hakkı daha ver�l�r.          
İt�raz hakkı
MADDE 23 – (1) G�r�ş sınavı �le tez değerlend�rme ve yeterl�k sınav sonuçlarına yed� gün �ç�nde �nsan

kaynaklarından sorumlu Da�re Başkanlığına ver�len �mzalı, açık yazışma adres�, telefon numarası ve e-posta adres�
bel�rt�lm�ş d�lekçe �le �t�raz ed�leb�l�r. Bu şartları taşımayan veya �t�raz süres� �ç�nde ver�lmem�ş d�lekçeler d�kkate
alınmaz. İt�razlar, �t�raz süres�n�n dolmasından �t�baren yed� �şgünü �çer�s�nde topluca değerlend�r�l�r. İt�raz sonuçları,
�t�raz edenlere d�lekçeler�nde bel�rtt�kler� �let�ş�m b�lg�ler� yoluyla b�ld�r�l�r. İt�razlar, �lg�s�ne göre G�r�ş Sınavı
Kom�syonu, Tez Değerlend�rme Kom�syonu veya Yeterl�k Sınavı Kom�syonu tarafından yed� gün �çer�s�nde
sonuçlandırılır.

(2) Yazılı sınavın ün�vers�telere veya başka b�r kamu kurumuna yaptırılması durumunda, bu sınav sonuçlarına
yapılan �t�razların karara bağlanma süres� on beş gündür.

(3) İt�razların değerlend�r�lmes� üzer�ne ver�len kararlar kes�nd�r.
Sekretarya h�zmetler�
MADDE 24 – (1) G�r�ş sınavı, tez ve yeterl�k sınavına �l�şk�n h�zmetler �le Kom�syonların sekretarya

h�zmetler� �nsan kaynaklarından sorumlu Da�re Başkanlığı tarafından yürütülür.
Uzmanlığa atanma
MADDE 25 – (1) Uzman Yardımcıları;
a) Aylıksız �z�n, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat �zn� neden�yle görevden ayrı kalınan süreler hesaba

katılmaksızın en az üç yıl f��len çalışmış olması,
b) Kurumun görev sahası �le �g�l� konularda hazırladığı uzmanlık tez�n�n kabul ed�lmes�,
kaydıyla yeterl�k sınavına g�rmeye hak kazanırlar. Yeterl�k sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına

atanab�lmeler�, Kuruma g�r�ş d�l�nde YDS/e-YDS’den asgar� (C) sev�yes�nde veya puan eşdeğerl�l�ğ� ÖSYM
tarafından saptanmış uluslararası b�r d�l sınavı sonuç belges�n� yeterl�k sınav tar�h�nden �t�baren en geç �k� yıl
�çer�s�nde �braz etme şartına bağlıdır.

(2) B�r�nc� fıkradak� şartları yer�ne get�ren Uzman Yardımcısı, yeterl�k sınavındak� başarı sıralamasına göre
durumuna uygun uzman kadrosuna atanır.

Uzman Yardımcısı unvanının sona ermes�
MADDE 26 – (1) Ver�len ek süre �ç�nde tezler�n� sunmayan veya �k�nc� defa hazırladıkları tezler� de kabul

ed�lmeyenler �le �k�nc� yeterl�k sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar �le süres� �ç�nde
yabancı d�l yeterl�l�ğ� şartını yer�ne get�rmeyenler, Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurumda durumlarına
uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev, Yetk� ve Sorumlulukları

Uzmanların görev ve yetk�ler�
MADDE 27 – (1) Uzmanların görev ve yetk�ler� şunlardır:
a) Kurumun görev alanına g�ren konularda denet�m, �nceleme ve araştırma yapmak ve bu faal�yetler� Kuruma

raporlamak.
b) Kurumun stratej�k planında bel�rt�len pol�t�ka, amaç ve hedefler� gerçekleşt�rmeye yönel�k çalışmalar

yapmak.
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c) Meslek� mevzuat ve yayınları tak�p etmek, gerekt�ğ�nde bunlara �l�şk�n özet ve değerlend�rmeler� kapsayan
rapor hazırlamak.

ç) Kurumun çalışma alanı �le �lg�l� olarak yurt �ç� ve yurt dışında konferans, sem�ner ve eğ�t�m programlarına
katılmak.

d) Uzman Yardımcılarının yet�şt�r�lmes�ne, b�lg� ve tecrübeler�n�n gel�şt�r�lmes�ne yardımcı olmak.
e) Kurumca ver�lecek benzer� n�tel�ktek� görevler �le mevzuatta öngörülen d�ğer görevler� yapmak.
Uzman Yardımcılarının görev ve yetk�ler�
MADDE 28 – (1) Uzman Yardımcılarının görev ve yetk�ler� şunlardır:
a) Kurumun görev alanına g�ren konularda denet�m, �nceleme ve araştırma yapmak ve bu faal�yetler� Kuruma

raporlamak.
b) Uzmanlarca yapılacak araştırma, �nceleme, denetleme ve d�ğer çalışmalara katılmak ve gerekt�ğ�nde tek

başına araştırma ve �nceleme yapmak.
c) Meslek� mevzuat ve yayınları tak�p etmek, gerekt�ğ�nde bunlara �l�şk�n özet ve değerlend�rmeler� kapsayan

rapor hazırlamak.
ç) Kurumun çalışma alanı �le �lg�l� olarak konferans, sem�ner ve eğ�t�m programlarına katılmak.
d) Am�rler� veya am�rler� tarafından bel�rlenen Uzmanlarca ver�lecek benzer� n�tel�ktek� görevler� yapmak.
Uzman ve Uzman Yardımcılarının sorumlulukları
MADDE 29 – (1) Uzmanlar ve Uzman Yardımcıları, uzmanlık gerekt�ren çalışmaların ve görevler�n Genel

Sekreter�n veya b�r�m am�r�n�n tal�matları doğrultusunda mevzuata, plan ve programlara uygun olarak, süres�nde ve
eks�ks�z yer�ne get�r�lmes�nden, h�zmetler�n ad�l, ver�ml� ve etk�n sunulmasından Genel Sekretere ve bağlı
bulundukları b�r�m am�rler�ne karşı sorumludurlar.

(2) Uzman ve Uzman Yardımcıları, uzmanlık mesleğ�n�n gerekt�rd�ğ� �t�bar ve güven duygusunu sarsacak ve
et�k �lkelere aykırı düşecek n�tel�kte davranışlarda bulunamazlar.

ALTINCI BÖLÜM
Uzman ve Uzman Yardımcılarının Eğ�t�m�

H�zmet �ç� eğ�t�m
MADDE 30 – (1) Kurum, Uzman ve Uzman Yardımcılarının görevler� �le �lg�l� olarak prat�k ve teor�k

b�lg�ler�n�n artırılması, göreve �l�şk�n becer�ler�n kazandırılması, davranışlarının gel�şt�r�lmes�, h�zmet �ç�nde
yet�şt�r�lmeler� �le Kurum h�zmetler�nde ver�ml�l�k, etk�nl�k ve toplam kal�ten�n sağlanması amacıyla h�zmet �ç� eğ�t�m
programları düzenleyeb�l�r.

(2) Eğ�t�mler Kurum personel� ve �ht�yaç duyulması hal�nde öğret�m üyeler� �le d�ğer kamu kuruluşlarının
personel� tarafından ver�leb�l�r. Eğ�t�mler, Kurumca gerek görülmes� hal�nde h�zmet satın alınması yoluyla da
yaptırılab�l�r.

(3) Uzman ve Uzman Yardımcılarının eğ�t�mler�nde �ht�yaç ve türüne göre, h�zmet �ç� eğ�t�m programlarının
yurt�ç�ndek� veya yurtdışındak� kuruluşlarda da uygulanmasına �mkân sağlanır.

Yurtdışı eğ�t�m�
MADDE 31 – (1) Uzmanlar ve Uzman Yardımcıları, �ht�yaç duyulan konularda eğ�t�m, staj, araştırma

yapmak, meslek� b�lg� ve deney�m�n� arttırmak amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 21/1/1974 tar�hl� ve
7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Yet�şt�r�lmek Amacıyla Yurt Dışına Gönder�lecek Devlet
Memurları Hakkında Yönetmel�k çerçeves�nde yurt dışına gönder�leb�l�rler.

Uzmanlığa yen�den atanma
MADDE 32 – (1) Uzman unvanını kazandıktan sonra herhang� b�r sebeple Kurumdak� görev�nden

ayrılanlardan yen�den atanmak �steyenler, Kurumca uygun görülmes� hal�nde, boş kadro ve �ht�yaç durumuna göre
durumlarına uygun Uzman kadrolarına atanab�l�rler.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4

sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlg�l�, İl�şk�l� Kurum ve Kuruluşlar �le D�ğer Kurum ve Kuruluşların Teşk�latı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n �lg�l� maddeler� ve bu maddelere dayanılarak çıkarılan mevzuat �le 18/3/2002
tar�hl� ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Kamu Görevler�ne İlk Defa Atanacaklar İç�n
Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmel�k hükümler� uygulanır.

Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Yönet�m Kurulu yürütür.

 
 


