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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı De-
netimi Uygulama Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Dene-
timi Hakkında Kanuna göre faaliyet gösteren Merkez ve İl Yapı Denetim Komisyonlarının,
yapı denetim kuruluşlarının ve laboratuvarların kuruluş ve çalışmaları; yapı denetim kuruluş-
larında ve laboratuvarlarda görev alacak denetçi mimar ve mühendisler ile diğer görevlilerde
aranacak nitelikler; ilgili idare, proje müellifi, yapı müteahhidi, şantiye şefi, yapı sahibi ile yapı
denetim kuruluşu ortaklarının görev ve sorumlulukları; yapı denetimi hizmet sözleşmesinin
düzenlenmesine, feshi ve hizmet bedellerinin ödenmesi; hizmet bedeline esas yapı yaklaşık
maliyetinin belirlenmesine esas birim maliyet veya maliyetlere; yapılara sertifika verilmesine,
yapı denetim kuruluşları ve laboratuvarlardan alınacak teminatın türü, tutarı, iadesi ile irat kay-
dedilmesine, idari yaptırımlara ve Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hak-

kında Kanunun 1 inci, 4 üncü, 8 inci ve 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi yürür-

lükten kaldırılmış; (a), (i), (s) ve (t) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,”
“i) Şantiye şefi: Konusuna ve niteliğine göre yapım işlerini yapı müteahhidi adına yö-

neterek uygulayan, mühendis, mimar, teknik öğretmen veya tekniker diplomasına sahip teknik
personeli,”

“s) Hizmet bedeline esas yapı yaklaşık maliyeti: Binalarda, yapı inşaat alanının, Ba-
kanlıkça bu Yönetmelik ile belirlenen birim maliyet veya birim maliyetleri ile çarpımından
elde edilen bedeli,”

“t) Yardımcı kontrol elemanı: Denetçi mimar ve mühendislerin sevk ve idaresi altında
görev yapacak olan mimar ve mühendisler ile Bakanlıkça sınırları belirlenen yapı grubu ve in-
şaat alanına kadar olan yapılarda mimar ve mühendisler yerine yapı denetimi faaliyetlerine ka-
tılabilen teknik öğretmen, yüksek tekniker, tekniker ve teknisyenleri,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “denetçi
mimar ve mühendis, kontrol veya yardımcı kontrol elemanlarının” ibaresi “denetçi mimar ve
mühendisler ile yardımcı kontrol elemanlarının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendinde
yer alan “kontrol elemanı inşaat mühendisi veya yardımcı kontrol elemanı” ibaresi “ilgili yardımcı
kontrol elemanı” şeklinde değiştirilmiş ve (i) bendinde yer alan “kontrol ve” ibaresi yürürlükten
kaldırılmıştır.
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde, üçüncü
fıkrasında yer alan “denetçiler, kontrol elemanları ve var ise yardımcı kontrol elemanları” iba-
resi “denetçiler ve yardımcı kontrol elemanları”, dördüncü fıkrasında yer alan “kontrol elemanı
inşaat mühendisi veya var ise yardımcı kontrol elemanı” ibaresi “ilgili yardımcı kontrol elemanı”
ve altıncı fıkrasında yer alan “ denetçi, kontrol ve var ise yardımcı kontrol elemanlarının”
ibaresi “denetçi ve yardımcı kontrol elemanlarının” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin
yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Denetçi ve yardımcı kontrol elemanının görev ve sorumlulukları”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “kontrol ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
“ (2) Yapı müteahhidi, inşaatta görevlendireceği şantiye şefi ile asgari hüküm ve şartları

ek-12’de gösterilen form-10’da belirlenmiş sözleşmeyi imzalar. Bu sözleşmenin bir sureti yapı
denetim kuruluşuna verilir. Şantiye şefinin aynı yapıda yapı müteahhidi olması hâlinde, şantiye
şefliği için sözleşme akdedilmesi şartı aranmaz. Yapı sahibi ile yapılan sözleşmede bu husus
belirtilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Yapı denetim kuruluşunun denetleyebileceği toplam yapı inşaat

alanı 360.000 m2’yi geçemez. Ancak yapı denetim kuruluşunun üzerinde bulunan işlerin top-
lamı denetleme yetki sınırını aşmamış ise, görevlendirileceği son bir yapı ile toplam yapı inşaat
alanı sınırının kuruluş için aşılabilmesi mümkün olmakla birlikte kendileri için belirlenen yetki
sınırının altına düşene kadar başkaca bir yapının denetim işini üstlenemezler.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Teslim edilen belgelerin uygun görülmesi hâlinde, Merkez Yapı Denetim Komis-
yonunca ek-15’te gösterilen form-13’e uygun, yapı denetim izin belgesi tanzim edilir. Verilen
izin belgesi üç yıl için geçerlidir. İzin belgesini vize ettirmek isteyenlerden Kanunun 8 inci
maddesinin son fıkrasında belirtilen şartlar da aranır. Bu sürenin sonunda vize edilmeyen izin
belgesinin kullanımına izin verilmez. Vize süresinin sona ermesini müteakip 90 takvim günü
içerisinde belgesini vize ettirmeyen yapı denetim kuruluşunun belgesi Bakanlıkça geçici olarak
geri alınır.

(3) Merkez Yapı Denetim Komisyonunca Kanunun uygulandığı her il için o ilde faaliyet
gösterebilecek yapı denetim kuruluşu sayısı hesap edilir. Bu sayı, o ilde hesap tarihi itibarıyla
toplam denetlenen inşaat alanının kuruluş yetki sınırı olan 360.000 m2’ye bölünmesi ve elde
edilen sonucun % 10’u oranında artırılmasıyla bulunur. Küsuratlar, bir üst tam sayıya tamam-
lanır. Bir ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşu sayısı beşten az olamaz.”

“(8) Denetim izin belgesi geçici olarak geri alınan kuruluş, belgesinin geri alındığı ta-
rihten itibaren 180 takvim günü içerisinde eksikliklerini tamamlayarak yapı denetim izin bel-
gesini talep etmezse Bakanlıkça o il için belge almak üzere başvuruda bulunan kuruluşlara dair
yapılan sıralamanın sonuna yerleştirilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(8) Laboratuvar ile yapı denetim kuruluşu arasında taahhüt edilen hizmetin konusunu,

süresini, deneylerin birim fiyatlarını ve diğer yükümlülükleri içeren sözleşme akdedilir. Bu
sözleşmenin bir sureti, laboratuvar tarafından izin belgesi vize denetimi sırasında İl Yapı De-
netim Komisyonuna verilir.”
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir

“e) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hi-
leli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı
beyan,”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kal-
dırılmış, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “kontrol
elemanları” ibaresi “yardımcı kontrol elemanı mimar ve mühendisler” şeklinde değiştirilmiştir.

“(4) Yardımcı kontrol elemanı: Yapı denetim kuruluşunda görev alan yardımcı kontrol
elemanı, denetçi mimar ve denetçi mühendisin sevk ve idaresi altında görev yapar. Görevlen-
dirildikleri yapılarda denetçi mimar ve mühendislerin vereceği görevi yerine getirir ve sorum-
luluğu altında bulunan işlerden dolayı denetçi mimar ve mühendisler ile birlikte müteselsilen
sorumludur. Teknik öğretmen, yüksek tekniker, tekniker ve teknisyenler her yıl Bakanlık tara-
fından yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak
Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğe göre III. Sınıf B Grubuna (dâhil) kadar olan
ve inşaat alanı 13.500 m2’yi geçmeyen bir yapının denetimi üstlenildiğinde, yapı denetim ku-
ruluşunda yardımcı kontrol elemanı olarak görevlendirilebilir. Denetim yetkisi sınırları, inşaat
alanı itibarı ile aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci, üçüncü, beşinci, altıncı,
yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yapı denetim kuruluşunda görev alacak denetçi mimar ve denetçi mühendisler, de-
netim sorumluluğu üstlenileceğine ilişkin olarak ek-14’de gösterilen form-12’ye uygun taah-
hütnameyi, denetçi belgesini, noterlikçe tasdikli imza beyanını, T.C. kimlik numarasını, adli
sicil kaydı olmadığına dair beyanını, şantiyelerde iş görebileceklerine ilişkin olarak, görevini
devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporunu, yardımcı kontrol
elemanı ise; üstlenilecek denetim hizmeti için ek-19’da gösterilen form-17’ye uygun taahhüt-
nameyi, İdare tarafından tasdikli diploma suretini, T.C. kimlik numarasını, odaya kayıt belge-
sini, şantiyelerde iş görebileceklerine ilişkin olarak, görevini devamlı olarak yapmaya engel
bir durumu olmadığına dair sağlık raporunu ve adli sicil kaydı olmadığına dair beyanını İl Yapı
Denetim Komisyonuna sunulmak üzere yapı denetim kuruluşuna vermek zorundadır. Yapı
denetim kuruluşu ile istihdam edilecek denetçi ve yardımcı kontrol elemanı arasında, çalışma
saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren bir sözleşme akdedilir.

(3) Denetçi mimarlar, denetçi mühendisler ve yardımcı kontrol elemanları 17 nci mad-
dede yer alan istisnalar hariç sadece yerleşim adreslerinin bulunduğu ilin sınırları içerisinde
görev yapabilirler. Yapı denetim kuruluşu; denetçi mimarlar, denetçi mühendisler ve yardımcı
kontrol elemanlarının denetleme yetkisine sahip oldukları yapı inşaat alanı aşıldığı takdirde,
ilave denetçi mimar, denetçi mühendis ve yardımcı kontrol elemanı görevlendirmek ve bununla
ilgili belgeleri İl Yapı Denetim Komisyonuna vermek zorundadır.”
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“(5) Denetçi mimar ve denetçi mühendisler, sorumlulukları altında bulunan işler için
aynı işte görevli olan yardımcı kontrol elemanlarını uygun şekilde görevlendirmek ve sevk ve
idare etmekle yükümlüdür. Denetçi mimar ve denetçi mühendisler, sevk ve idaresi altında bu-
lunan yardımcı kontrol elemanlarına sorumlulukları altındaki işler ile ilgili düzenli olarak aylık
raporlar hazırlatarak yapı denetim kuruluşuna sunarlar.

(6) Vefat, hastalık, izin, istifa ve benzeri nedenlerle denetçi mimar, denetçi mühendis
ve yardımcı kontrol elemanlarından birinin yapı ile ilişkisinin kesilmesi hâlinde, yapı denetim
kuruluşunca yapının ilişik kesme anındaki durumunu belirleyen ek-20’de gösterilen form-18’e
uygun seviye tespit tutanağı tanzim edilir; ayrılan denetçi mimar, denetçi mühendis ve yardımcı
kontrol elemanının yerine görev yapacak, kuruluş bünyesinde bulunan aynı statüdeki personel
altı işgünü içinde geçici olarak görevlendirilir. Seviye tespit tutanağı geçici personel görevlen-
dirmeye ilişkin dilekçe ekinde ilgili idaresine gönderilir. Bu tarihten itibaren yeni görevlendirme
yapılıncaya kadar geçen süre içinde yapı ile ilgili her türlü sorumluluk geçici olarak görevlen-
dirilen personele aittir. Yapı denetim kuruluşunca ilgili personelin görevinden ayrılmasını takip
eden otuz işgünü içinde görevlendirilen aynı statüdeki yeni personel için yapının göreve
başlama anındaki durumunu gösteren ek-20’de gösterilen form-18’e uygun seviye tespit tuta-
nağı düzenlenerek durum ilgili idareye ve görev yaptıkları ilde bulunan İl Yapı Denetim Ko-
misyonuna bildirilir.

(7) Personelin görevinden ayrılmasını takip eden otuz işgünü içinde yeni denetçi mimar,
denetçi mühendis, yardımcı kontrol elemanı görevlendirilmediği takdirde, ilgili idarece yapı
tatil tutanağı tanzim edilerek yapının devamına izin verilmez. Eksiklik giderilinceye kadar, bu
durumdaki yapı denetim kuruluşunun, yeni iş almasına ve eleman eksiği olan işler için hakediş
yapmasına izin verilmez.

(8) Yapı denetim kuruluşundan ayrılmak isteyen denetçi mimar, denetçi mühendis ve
yardımcı kontrol elemanları, bu isteklerini noterlikçe keşide edilecek bir istifaname ile yapı
denetim kuruluşuna ve İl Yapı Denetim Komisyonuna bildirirler. Bu durumlarda bildirimle
ilgili kanuni süreler, istifanamenin tebliğ tarihinden itibaren başlar.

(9) Yapı denetim kuruluşunda çalışan yardımcı kontrol elemanları, bu görevi sürdür-
dükleri süre içinde, başkaca mesleki ve inşaat işleriyle ilgili ticari faaliyette bulunamazlar. De-
netçi mimar ve denetçi mühendisler için Kanunda öngörülen hüküm ve yükümlülükler, yar-
dımcı kontrol elemanları için de geçerlidir.

(10) Yapı denetim kuruluşunun ortağı olan mühendis ve mimarlar, kuruluşta görevli
denetçi mimar ve denetçi mühendisler ile yardımcı kontrol elemanlarının görevlerini Kanun
ve bu Yönetmelik çerçevesinde yerine getirmeleri için gereken her türlü tedbiri alır. Denetim
hizmetini yürüten personelin etkin biçimde görev yapmalarını sağlayacak tedbirlerin alınma-
ması durumunda, ortaya çıkan kusurlardan kuruluşun ortakları ve yöneticileri, ilgili denetim
personeli ile birlikte müteselsilen sorumludurlar.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Yapı denetim kuruluşunun diğer illerde faaliyet göstermesi ve bu illerde
görevlendirilecek personel

MADDE 17 – (1) Bakanlıkça belirlenen yapı denetim kuruluşları, faal yapı denetim
kuruluşu bulunmayan diğer illerde faaliyet gösterebilir. Yapı denetim kuruluşunun faaliyet gös-
terdiği il dışında herhangi bir ilde görev alabilmesi için o ilde görev alacak denetim elemanla-
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rından uygulamayı denetleyen denetçi inşaat mühendisinin ve yardımcı kontrol elemanı, inşaat
mühendisi veya mimarının veya ilgili teknik öğretmenin veya ilgili teknikerinin veya ilgili tek-
nisyenin yerleşim yeri adresi denetim faaliyeti yürüttüğü il olmalıdır.

(2) O ili merkez olarak seçmiş faal yapı denetim kuruluşu faaliyet gösterene kadar diğer
ilden gelen yapı denetim kuruluşunun faaliyetine izin verilir.

(3) O ili merkez olarak seçmiş olan faal yapı denetim kuruluşunun faaliyet göstermesi
hâlinde, diğer ilden gelen yapı denetim kuruluşunun, bu ilde yeni iş üstlenmesine izin verilmez
ve sözleşmesi devam eden işlerinin denetimine sorumluluğundan düşene kadar devam etme-
lerine izin verilir.

(4) Denetim sorumluluğunu üstlendiği yapı nedeniyle yapı denetim kuruluşunun, yeni
iş almaktan men cezası alması ve bu yapının bulunduğu ilde o kuruluştan başka faal bir yapı
denetim kuruluşunun bulunmaması halinde, talep durumunda yapı için diğer ilden bir yapı de-
netim kuruluşu Bakanlıkça görevlendirilerek, bu maddede belirtilen diğer şartlara tabi olmak-
sızın söz konusu yapının denetim görevini yürütür.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde
yer alan “kontrol ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan
“şubelerine ve laboratuvarlara” ibaresi “laboratuvarlara ve şubelerine”, üçüncü fıkrasının (d)
bendinde yer alan “denetçilerinin, kontrol elemanlarının ve yardımcı kontrol elemanlarının”
ibaresi “denetçilerinin ve yardımcı kontrol elemanlarının” şeklinde ve üçüncü fıkrasının (b)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İl Yapı Denetim Komisyonu, yapı denetim kuruluşları, laboratuvarlar ile şubelerinin
donanım ve teknik alt yapı açısından yeterliliğini ve bunların faaliyetlerini denetlemek ve de-
netçi ile yardımcı kontrol elemanlarının adres değişikliği işlemlerini gerçekleştirmek ile gö-
revlidir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek ihtilaflar,

tarafların yapı denetimi konusundaki her türlü müracaatları, öncelikle yapının bulunduğu yer-
deki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelden müteşekkil yapı
denetimi çalışma birimi tarafından incelenerek sonuçlandırılır. İtiraz halinde konu, Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğünce İl Yapı Denetim Komisyonuna intikal ettirilir.

(2) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, bu görevlerin yürütülmesi için personelin eğitimi
ve gerekli donanımın sağlanması da dâhil olmak üzere gereken her türlü tedbiri alır.

(3) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bünyesinde görev alan teknik elemanlardan teş-
kil edilen yapı denetimi çalışma birimlerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yapı denetim kuruluşlarının ve laboratuvarların faaliyetlerini inceleyerek sonuçlarını
İl Yapı Denetim Komisyonuna bildirmek.

b) Yapı denetim kuruluşlarının ve laboratuvarların Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine
uygun olarak görevlerini yürütmelerini temin etmek üzere inceleme, araştırma ve bilgilendirme
faaliyetlerinde bulunmak.

c) Yapı denetimi faaliyeti sebebiyle yapı denetim kuruluşu, yapı sahibi, denetçi mimar
ve denetçi mühendis, yardımcı kontrol elemanları, yapı müteahhidi, şantiye şefi, laboratuvar
sahibi ve sorumluları ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek ihtilafların hâlline yardımcı olmak.

ç) Merkez veya İl Yapı Denetim Komisyonunca Kanun, Yönetmelik ve ilgili diğer mev-
zuat çerçevesinde verilebilecek diğer görevleri yerine getirmek.”
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MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Yapı denetimi hizmet sözleşmesi ve fesih esasları”
“(1) Kanun kapsamına giren yapıların sahipleri, yapının uygulama projeleri bitirildikten

sonra Bakanlıkça elektronik ortamda belirlenen bir yapı denetim kuruluşu ile ek-6’da gösterilen
form-4’e uygun bir hizmet sözleşmesi akdederek, bir suretini ruhsat işlemlerini başlatmak üzere
ek-5’de gösterilen form-3’e uygun taahhütname ekinde ilgili idareye sunar.”

“(3) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri ancak aşağıdaki hallerde feshedilebilir:
a) Sözleşmenin taraflarının sözleşme hükümlerine uymaması.
b) Yapının mülkiyetinin değişmesi.
c) Yapı denetim hizmet sözleşmesi imzalandıktan sonra yapı sahibinin, en az iki ay sü-

reyle yapı ruhsatı almaması ve bunu müteakip yapı ruhsatı almaktan vazgeçtiğini ilgili idaresine
bildirmesi.

ç) Yapı denetim kuruluşunun yazılı uyarısına rağmen yapı müteahhidinin ruhsat ve ek-
leri ile mevzuata aykırılığa devam etmesi.

d) Yapının inşasının herhangi bir nedenle en az 6 ay süreyle devam etmemesi.
e) Yapı denetim kuruluşunun o yapı için istihdam etmesi gereken denetim personelini

en az bir ay süreyle eksik tutması.
f) Yapı ruhsatının iptal edilmesi.
g) Yapı denetim kuruluşunun o yapı nedeniyle yeni iş almaktan men cezası alması.
ğ) Yapı denetim kuruluşunun izin belgesinin vize süresi dolduktan sonraki 30 takvim

günü içinde vizesini yaptırmaması.
h) Yapı denetim kuruluşunun izin belgesinin Bakanlıkça geçici olarak geri alınması

veya iptal edilmesi.
ı) Bakanlıkça yapı denetim kuruluşunun o yapı için görevlendirilmesinin kaldırılması.
(4) 23 üncü maddede yer alan esaslar dahilinde düzenlenecek fesih ihbarnamelerinde

fesih gerekçesine yer verilmesi zorunlu olup, bu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c), (ç),
(d), (e) ve (f) bentlerindeki gerekçeleri içeren ihbarnameler gerekçenin ilgili idare, diğer bent-
lerinde yer alan gerekçeleri içeren ihbarnameler ise gerekçenin Çevre ve Şehircilik İl Müdür-
lükleri tarafından uygun bulunması halinde geçerli olur.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan
“kontrol elemanı ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; aynı maddenin birinci, beşinci, yedinci,
sekizinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yapı ruhsatı alındıktan sonra iki yıl içinde inşaata başlanmadığı veya başlandığı
halde, başlama müddeti ile birlikte beş yıl içinde yapı bitirilemediği ve bu süre içerisinde ruhsat
yenilenmediği takdirde, yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasında akdedilen sözleşme baş-
kaca bir bildirime gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer. Bu durumdaki işler için ilgili
idare tarafından onaylanmış seviye tespiti İl Yapı Denetim Komisyonuna gönderilir. Söz konusu
işin inşaat alanı, yapı denetim kuruluşu ile birlikte, denetçi mimar ve mühendisleri ile yardımcı
kontrol elemanlarının sorumluluğu altında bulunan inşaat alanından minha edilir. Yapı sahibi,
yeni bir yapı denetim hizmet sözleşmesi imzalayarak işe devam edebilir.”

“(5) Yapı denetim hizmet sözleşmesinin fesih işlemi noter ihbarnamesi ile karşı tarafa,
ilgili idareye, ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne dağıtımlı olarak bildirilmek suretiyle
yapılır.”

“(7) Fesih sonrasında, ilgili idarece yapı tatil tutanağı tanzim edilerek, yapı ile ilgili her
türlü belge (yapıya ilişkin bilgi formu, ruhsat, hakediş raporu, fesihle ilgili yazışmalar, seviye
tespit tutanağı ve yapı tatil tutanağının tasdikli suretleri) bir görüş yazısı ekinde Çevre ve Şe-
hircilik İl Müdürlüğüne gönderilir.
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(8) Yapı denetimi hizmet sözleşmesi feshedilen yapı hakkında ilgili idaresince yerinde
inceleme yapılarak, yeni bir yapı denetim hizmet sözleşmesi imzalanana kadar yapının deva-
mına izin vermemek üzere yapı tatil tutanağı düzenlenir. Yapıda ruhsat ve eklerine aykırı bir
imalatın tespiti halinde, yapının seviyesi belirlenerek hazırlanacak olan ve aykırılıkla ilgili tes-
pitleri de içeren ek-29 form-27’de yer alan “Yapı Tespit ve İnceleme Tutanağı” hazırlanarak
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce söz konusu
yapı için Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılan inceleme sonucunda,
görev ve sorumlulukların yerine getirilmediğinin tespiti halinde hazırlanacak olan “Teknik İn-
celeme Raporu” İl Yapı Denetim Komisyonuna gönderilir.”

“(10) İzin belgesi iptal edilen yapı denetim kuruluşunun denetim sorumluluğu altında
olup inşai faaliyeti devam eden veya yapı denetimi hizmet sözleşmesi fesih edilen işler için
yapı sahibi tarafından yeni bir yapı denetim kuruluşu ile sözleşme akdedilir. Yeni bir yapı de-
netim kuruluşu görevlendirilmeksizin yapının devamına hiçbir surette izin verilmez. İlgili ida-
rece, ilk ruhsat numarası yazılmak kaydıyla yeni bir yapı ruhsatı tanzim edilir. Yeni ruhsatın
ekine ek-22’de gösterilen form-20’ye uygun seviye tespit tutanağı tanzim edilerek konulur.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ba-
yındırlık ve İskan Müdürlüğüne” ibaresi “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne” şeklinde de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Hizmet bedelinin tespiti ve bu bedele esas birim maliyetlerin belirlenmesi
MADDE 26 – (1) Yapı denetimi hizmet bedeli, hizmet bedeline esas yapı yaklaşık ma-

liyeti ile hizmet bedeline esas oranın çarpımı suretiyle elde edilen bedeldir. Bu bedele, katma
değer vergisi ile yapı denetim kuruluşu tarafından talep edilen ve taşıyıcı sisteme ilişkin olma-
yan malzeme ve imalâtlar konusunda yapı müteahhidince yaptırılacak olan laboratuvar deney-
lerinin masrafları dâhil olmayıp, bu bedeller yapı sahibince ayrıca karşılanır.

(2) Hizmet bedeline esas yapı yaklaşık maliyeti bu maddede belirlenen birim maliyet
ile yapı inşaat alanının çarpımından bulunur.

(3) Yapı grupları ve bu gruplara ilişkin birim maliyetler aşağıdaki şekilde alınacaktır:
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(4) Üçüncü fıkrada yer alan birim maliyetler Bakanlıkça her yıl bir önceki yılın yurt içi
üretici fiyat endeksi esas alınarak güncellenir. Küsuratlar bir üst tamsayıya tamamlanır. Her
yıl 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere Bakanlığın ilgili biriminin elektronik adresinden ya-
yınlanır.

(5) Üçüncü fıkrada belirtilen Tebliğdeki sınıflarda yer almayan yapıların gruplarının
belirlenmesi için öncelikle yapının metraja dayalı maliyeti hesaplanarak bu bedel yapı inşaat
alanına bölünür; bu bölümden elde edilen sonuç bu maddede belirlenen birim maliyetlerden
hangisine yakınsa, yapının grubu yakın olan birim maliyetin ait olduğu grup kabul edilir. Bu
hesaplamalar proje müelliflerince yapılır ve ilgili idarece onaylanır.

(6) Bir sonraki yıla devreden işlerin yapı denetimi hizmet bedeli, uygulama yılının birim
maliyeti ile değerlendirilir. Bu durumda yapı denetim kuruluşu, yapı sahibi ve yapı müteahhidi
veya yapı müteahhidi adına şantiye şefi tarafından yıl sonu itibarı ile ek-23’de gösterilen form-
21’e uygun bir seviye tespit tutanağı tanzim edilir; yapı bölümünün kısmi oranı belirlenir ve
söz konusu tutanak ilgili idarenin onayına sunulur. Ancak bu oranın belirlenmesi sırasında ta-
raflar arasında ihtilaf olması hâlinde, ilgili idareye müracaat edilerek seviye tespiti yapılması
talep edilir ve belirlenen bu oran üzerinden yapı denetim kuruluşuna ödemede bulunularak, yıl
sonu itibarı ile hesap kesilir. Bu durumda doğabilecek bedel farkı, yapı sahibi tarafından yapı
denetimi hesabına yatırılır. Yıl sonu itibarı ile hesap kesimi yapılmayan işler için bir sonraki
yıla ait ödemede bulunulmaz ve bu yapıların devamına yapı denetim kuruluşunun önerisi ile
ilgili idarece izin verilmez.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer
alan “bin” ibareleri “üç bin” şeklinde değiştirilmiş ve birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “de-
netçi mimar ve denetçi mühendisleri, kontrol elemanı ve yardımcı kontrol elemanlarının” iba-
resi “denetçi mimar ve mühendisleri ile yardımcı kontrol elemanlarının” şeklinde değiştiril-
miştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Ba-
yındırlık ve İskan Müdürlüğüne” ifadesi “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne” şeklinde de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci ve geçici 3 üncü maddeleri başlıkları ile
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklen-
miştir.

“200 km’ye kadar diğer illerde faaliyet
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 1/1/2019 tarihine dek valilik binası esas alınarak 200 km’ye

kadar diğer illerde faaliyet gösteren yapı denetim kuruluşlarının o illerde bu tarihten itibaren
yeni iş almasına izin verilmez, sorumluluğunda bulunan işlerde ise iş sorumluluğundan düşene
kadar denetimine devam etmesine izin verilir.

Eski hizmet sözleşmeleri
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 1/1/2019 tarihinden önce imzalanan yapı denetimi hizmet

sözleşmeleri geçerli olup, bu sözleşmeye ilişkin işlemler ile sona ermesine ilişkin hususlarda
sözleşme hükümlerine göre hareket edilir.

(2) 1/1/2019 tarihinden önce imzalanan yapı denetim hizmet sözleşmelerinin feshinde
21 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz.”
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“Belgesi geçici geri alınan veya vizesiz konuma düşen yapı denetim kuruluşlarının
durumu

GEÇİCİ MADDE 12 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce belgesi vizesiz
duruma düşen yapı denetim kuruluşlarının bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 90 takvim
günü içinde vizesini yaptırmaması halinde belgeleri geçici olarak geri alınır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce belgesi geçici olarak geri alınan yapı de-
netim kuruluşları, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 180 takvim günü içerisinde eksik-
liklerini tamamlayarak yapı denetim izin belgesini talep etmezse Bakanlıkça o il için belge al-
mak üzere başvuruda bulunan kuruluşlara dair yapılan sıralamanın sonuna yerleştirilir.

Denetim elemanlarının durumu
GEÇİCİ MADDE 13 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapı denetim

kuruluşunda çalışmakta olan denetim elemanları 17 nci maddedeki istisnalar hariç, 1/1/2019 ta-
rihinden itibaren 3 ay içinde yerleşim yeri adreslerini denetim faaliyeti yürüttükleri ile almazlarsa
söz konusu denetim elemanlarının bu faaliyetlerine devam etmesine Bakanlıkça izin verilmez.

(2) Geçici 2 nci madde kapsamında valilik binası esas alınarak 200 km’ye kadar diğer
ilde denetim faaliyeti yürüten yapı denetim kuruluşunun hem kendi ilinde hem bu ilde denetim
görevi yapmasına izin verilen denetim elemanlarının, görevli oldukları yapı denetim kuruluş-
larının diğer ildeki faaliyetleri sona erene kadar, 1/1/2019 tarihinden itibaren 3 ay içinde yer-
leşim yeri adreslerini yapı denetim kuruluşunun merkezinin bulunduğu ile almak koşuluyla
valilik binası esas alınarak 200 km’ye kadar diğer ildeki bu denetim görevlerine devam etme-
lerine izin verilir.

Yapı denetim kuruluşlarının durumu
GEÇİCİ MADDE 14 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Yönetme-

liğin 12 nci maddesine göre yapılan hesaba göre yapı denetim izin belgesi almaya hak kazananlar
ile yapı denetim izin belgesi olan yapı denetim kuruluşlarının toplam sayısının, bu Yönetmeliğe
göre belirlenecek sayıdan fazla olması halinde bu kuruluşların kazanılmış hakları saklıdır.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4, Ek-6, Ek-8, EK-9, Ek-13, Ek-14, Ek-19 ve
Ek-25’i ekteki şekilde değiştirilmiş ve Ek-21’i yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 26 – Bu Yönetmelik 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 27 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/2/2008 26778

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 31/7/2009 27305

2- 7/8/2010 27665

3- 1/7/2011 27981

4- 3/4/2012 28253

5- 14/4/2012 28264

6- 5/2/2013 28550

7- 22/8/2015 29453

8- 28/1/2016 29607
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşadan:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA DÖNER SERMAYE

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Döner Ser-

maye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşanın eğitim, öğretim, uygulama ve
araştırma birimlerinin döner sermayeye ilişkin faaliyetlerini kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 5/7/1983 tarihli ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İş-
letmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesine dayanı-
larak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaya bağlı enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek

yüksekokulu ile uygulama ve araştırma merkezinden her birini,
b) Döner Sermaye İşletmesi: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Döner Sermaye İşlet-

mesini,
c) Rektör: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörünü,
ç) Üniversite: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşayı,
d) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşanın Yönetim Kurulunu,
e) Yürütme Kurulu: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Döner Sermaye İşletmesi Yürüt-

me Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Sermaye Limiti

Faaliyet alanları
MADDE 4 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşa-

ğıdaki gibidir:
a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından

talep edilecek bilimsel görüş, proje, araştırma, eğitim programları, ölçme, değerlendirme ve
benzeri hizmetler, sınavlar, seminerler, konferanslar, sempozyumlar ve kurslar.

b) Klinik, poliklinik, ameliyathane, laboratuvar ve atölyelerde, insan, hayvan, bitki ve
her türlü madde, malzeme üzerinde yapılacak her çeşit muayene, analiz, deney, tahlil, ameliyat,
ölçme, tetkik, tedavi, hemşirelik, hasta bakıcılık, bakım, üretim ile ilgili iş ve benzeri hizmetler;
yataklı-yataksız, sabit, geçici, gezici sağlık tesisleri, uygulama eczanesi, sağlık bilimleri ile
ilgili eğitim programlarının düzenlenmesi, ilaç üreticilerinin çeşitli nedenlerle imha etmek is-
tedikleri ilaçların ve kimyasalların ilgili mevzuat hükümlerine göre imhası ve bu yolla elde
edilen ürünlerin pazarlanması.

c) Fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik, toksikolojik, çevre kirliliği, insan sağ-
lığı ile ilgili analiz ve danışmanlık hizmetleri ve bu konularda düzenlenecek raporlar.

ç) Yetiştirilecek veya üretilecek her türlü bitkisel, hayvansal ve mineral nitelikte ürün-
lerle ilgili mal ve hizmet üretimi, etolonaj, tarla ve bahçe bitkilerinin muayenesi ve gerektiğinde
bunların tedavisi, plan proje, teknik tarım araçlarının deneyleri, prototip yapımı ve benzeri işler
ile bunlara ilişkin düzenlenen raporlar, tarımsal sorunlara çözüm getirecek uygulamaya yönelik
araştırmalar, elde edilen sonuçların yaygın ve etkin kullanımının sağlanması yönündeki faali-
yetler ve bu yolla elde edilen ürünlerin pazarlanması.
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d) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek faaliyet alanı ile sınırlı olarak iş ve hizmet
üretimi, elde edilen ürünlerin önceden Rektörün izni alınması şartıyla pazarlanması ve satıl-
ması, bunun için satış ve teşhir yerlerinin açılması.

e) Faaliyet alanı ve konularında bilgisayar teknolojisine dayalı yazılım, donanım, ile-
tişim hizmetleri (internet, web dahil).

f) Her türlü ağaç, metal, çini, seramik, model, tasarım, denetim, mekanik deneyler, teks-
til, dericilik atölyeleri hizmetleri, kalite kontrolü, her türlü mekanik elektrik ve elektronik ma-
kine ve cihazlarla ilgili bakım-onarım, proje ve üretim işleri.

g) Beden eğitimi, spor ve antrenörlük alanında, seminer ve eğitim programları, yarışmalar,
eğitim semineri, antrenörlük programları ve organizasyonları, bu amaçla ilgili spor tesislerinin
işletilmesi, turizm ve otelcilik ile ilgili eğitim programları ve bu amaçla ilgili tesislerin işletil-
mesi.

ğ) Birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olarak bu maddede zikredilmeyen diğer mal ve
hizmet üretimleri.

Yönetim organları
MADDE 5 – (1) Üniversitenin Yönetim Kurulu, İşletmenin de Yönetim Kuruludur.

Harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, de-
kanlara, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi müdürlerine
devredebilir.

(2) Üniversite Yönetim Kurulu, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde kuracağı Yürütme
Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulunca seçilecek bir rektör
yardımcısı, üç öğretim üyesi ve bir muhasebe yetkilisi olmak üzere beş kişiden oluşur. Yürütme
Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt ço-
ğunluğu ile alır. Yürütme Kurulu gündem olduğu sürece haftada bir defa, önceden belirlenen
gün, saat ve yerde toplanır. Gerekli hallerde Başkan Yürütme Kurulunu her zaman toplantıya
çağırabilir. Gündem olduğu halde toplantı ve karar yeter sayısına ulaşılamadığı için müzakere
yapılamaması halinde durum hazır bulunan üyelerle tutanak ve imza altına alınır. Aynı gündem
maddelerinin bir sonraki toplantıda ya da aciliyet durumuna göre Başkanın belirleyeceği bir
tarihte toplanılarak görüşülmesine dair karar alınır.

Sermaye limiti
MADDE 6 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 1.000,00 TL (Bin TL)’dir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 Sayılı Yüksek-

öğretim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyu-
lacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
uygulanır.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce İstanbul Üniver-

sitesi bünyesinde iken İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaya aktarılan fakülte, yüksekokul, meslek
yüksekokulu, enstitü, araştırma ve uygulama merkezleri bünyesinde mevcut döner sermaye iş-
letmesi yönetmeliklerine göre başlanmış iş ve hizmetler sonuçlanıncaya kadar İstanbul Üni-
versitesi Döner Sermaye İşletmesi mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
YAPI SAHİPLERİ İLE YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ İMZALAYACAK

YAPI DENETİM KURULUŞLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA
BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE

ESASLARA DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yapı denetim kuruluşlarının kendilerine verilen

görev ve sorumlulukları mevzuata uygun ve objektif bir şekilde yerine getirmelerini teminen
29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında denetim sorum-
luluğunu üstleneceği yapıların elektronik ortamda belirlenmesine ilişkin usul ve esasları belir-
lemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında

Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
b) Elektronik ortam: Bakanlıkça oluşturulan ve yapı sahipleri ile yapı denetim hizmet

sözleşmesini imzalayacak yapı denetim kuruluşlarının belirlenmesini sağlayan yazılım siste-
mini,

c) İlgili idare: Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki uygulamalar için büyükşehir
belediyeleri ile diğer belediyeleri, bu alanlar dışında kalan alanlarda valilikleri, yapı ruhsatı ve
kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip diğer idareleri,

ç) Kanun: 4708 sayılı Kanunu,
d) Proje müellifi: Mimarlık, mühendislik tasarım hizmetlerini iştigal konusu olarak seç-

miş, yapının etüt ve projelerini hazırlayan gerçek ve tüzel kişiyi,
e) Yapı denetim kuruluşu: Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile münhasıran yapı denetimi

görevini yapan, ortaklarının tamamı mimar ve mühendislerden oluşan tüzel kişiyi,
f) Yapı inşaat alanı: Işıklıklar hariç, bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan me-

kanlar ve ortak alanlar dahil yapının inşa edilen tüm katlarının alanını,
g) Yapı sahibi: Yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek ve tüzel kişileri,
ğ) Yapının grubu: Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirlenen grubu,
h) Yönetmelik: 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı De-

netimi Uygulama Yönetmeliğini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Toplam Yapı İnşaat Alanı, Görev ve Sorumluluklar

Toplam yapı inşaat alanı
MADDE 4 – (1) Toplam yapı inşaat alanı 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendi

uyarınca belirlenir.
(2) Güçlendirme, değiştirme, ilave kat ve benzerleri gibi yeniden yapı ruhsatı almayı

gerektiren yapım işlerinde toplam yapı inşaat alanı, yapının toplam bedeli ve toplam alanın
esaslı tadilat veya güçlendirme gibi iş için tanzim edilen keşfe orantısı yoluyla tespit edilir. Bu
keşif bedeli ve orantıya ilişkin hesaplamalar proje müellifince hazırlanarak ilgili idarece onay-
lanır.
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(3) Yapımına ruhsatsız olarak başlanan veya 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Ka-
nunu kapsamında denetimine fenni mesullerce başlanan yapıların Kanun kapsamında devam
etmesinin gerekmesi halinde toplam yapı inşaat alanı, yapının toplam denetim hizmet bedeli
ve toplam alanın yapının geriye kalan kısmının denetim hizmet bedeli ile inceleme bedeli top-
lamına orantısı yoluyla bulunur. Bu inceleme bedeli ve orantıya ilişkin hesaplamalar proje mü-
ellifince hazırlanarak ilgili idarece onaylanır.

Proje müellifinin görev ve sorumluluğu
MADDE 5 – (1) Kanun kapsamında yapılacak yapının Yönetmeliğin 26 ncı maddesi

uyarınca belirlenen grubu, toplam yapı inşaat alanı, yapı inşaat alanı ve adres bilgileri elektronik
ortama yapı sahibinin, yapının etüt ve projelerini hazırlaması için anlaştığı proje müelliflerinden
Bakanlıkça belirlenen proje müellifi tarafından girilir.

İlgili idarenin görev ve sorumluluğu
MADDE 6 – (1) Proje müellifi tarafından elektronik ortama girilen yapıya ilişkin bil-

giler ilgili idare tarafından kontrol edilerek varsa gerekli düzeltmeler yapılarak onaylanır.
(2) Yapı denetimi hizmet sözleşmesi fesihli veya kısmi bitmiş olan işler için yeniden

bir sözleşme imzalanmak istenmesi halinde ise yapı sahibi tarafından bir dilekçe ile ilgili ida-
resine başvurulur ve gerekli onay ilgili idarece verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Sıralanmasına ve

Görevlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Yapı denetim kuruluşlarının elektronik ortamda sıralanması
MADDE 7 – (1) O ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşları, 1/1/2019 ta-

rihini takip eden ilk iş gününde yapılacak birinci sıralamada Yönetmelikle belirlenecek her bir
yapı grubu için noter huzurunda çekilecek kura ile puanı sıfır kabul edilerek sıralanır.

(2) Yapı denetim kuruluşlarının puanlandırılmasına ilişkin esaslar aşağıdadır:
a) 1/1/2019 tarihinden sonra sorumluluğunu üstlendiği her bir yapının yapı denetimi

hizmet sözleşmesinin bedeli kadar puan verilir.
b) Puanlandırmalarda, katma değer vergisi hariç sözleşme bedelleri ve yapı denetimi

hizmet sözleşmesi bedelinin kuruşa tekabül eden bölümleri iki basamağa kadar dikkate alınır.
c) Bu puanlandırma her bir yapı grubu için ayrı ayrı yapılır ve o grup için verilen puan

diğer grup için yapılan puanlandırmaya eklenmez.
ç) Yapı denetim kuruluşları her bir yapı grubu için puanı az olandan çok olana doğru

sıralanır.
(3) Yapı denetim kuruluşunun kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle yapı denetim

hizmet sözleşmesinin feshedilmesi halinde yapının geriye kalan kısmına tekabül eden yapı de-
netim hizmet sözleşmesi bedeli kadar puan yapı denetim kuruluşunun o yapı grubu için topla-
dığı puanından minha edilir.

(4) Elektronik ortamda görevlendirme yapıldıktan sonra yapı denetim hizmet sözleş-
mesinin imzalanmaması halinde;

a) Bakanlıkça yapı denetim kuruluşunun görevlendirilmesini müteakip 30 gün içinde
yapı denetimi hizmet sözleşmesinin yapı sahibinden kaynaklanan nedenlerle imzalanmaması
ve yapı denetim kuruluşunun talebi doğrultusunda bu konunun ilgili idarece teyidinin yapıl-
masını müteakip Bakanlıkça yapı denetim kuruluşunun, o iş için görevlendirilmesi kaldırılır
ve bu işin puanı o grup için topladığı toplam puandan minha edilir.

b) Bakanlıkça yapı denetim kuruluşunun elektronik ortamda görevlendirilmesini mü-
teakip 30 gün içinde yapı denetimi hizmet sözleşmesinin yapı denetim kuruluşundan kaynak-
lanan nedenlerle imzalanmaması ve yapı sahibinin talebi doğrultusunda bu konunun ilgili ida-
rece teyidinin yapılmasını müteakip Bakanlıkça yapı denetim kuruluşunun, o iş için görevlen-
dirilmesi kaldırılır.
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(5) Elektronik ortamda görevlendirme yapıldıktan sonra yapı grubunun değişmesinin
gerekmesi halinde;

a) Bakanlıkça elektronik ortamda görevlendirme yapıldıktan sonra yalnız yapı grubunun
değişmesinin gerekmesi halinde bu işlemler ilgili idarece yapılır.

b) Yapı ruhsatı alınmadan yapı grubunun değişmesi gerektiğinin tespit edilmesi halinde
Bakanlıkça o yapı için elektronik ortamda yapılan görevlendirme iptal edilerek, bu işin puanı
yapı denetim kuruluşunun o grup için topladığı toplam puandan minha edilir.

c) Yapı ruhsatı alındıktan sonra yapı grubunun yanlış belirlendiğinin tespit edilmesi ha-
linde yapı grubunun değiştiği tarihteki yeni yapı grubu için Yönetmelik ile belirlenen birim
maliyet dikkate alınarak hesaplanacak yapı denetim hizmet bedeli nispetinde puan yapı denetim
kuruluşunun o yapının yeni grubu için topladığı puanına eklenir.

ç) Yapı ruhsatı alındıktan sonra yapının Yönetmelikte belirtilen grubunun tadilat nede-
niyle değişmesinin gerekmesi halinde yapı grubunun değiştiği tarihteki yeni yapı grubu için
Yönetmelik ile belirlenen birim maliyet dikkate alınarak hesaplanacak yapı denetim hizmet
bedeli nispetinde puan yapı denetim kuruluşunun o yapının yeni grubu için topladığı puana
eklenir ve önceki eklenen puan ise bir önceki grubu için topladığı toplam puandan minha edi-
lir.

(6) Elektronik ortamda görevlendirme yapıldıktan sonra toplam yapı inşaat alanın de-
ğişmesinin gerekmesine ilişkin esaslar aşağıdadır:

a) Bakanlıkça elektronik ortamda görevlendirme yapıldıktan sonra toplam yapı inşaat
alanının değişmesinin gerekmesi halinde bu işlemler ilgili idarece yapılır.

b) Elektronik ortamda görevlendirme yapıldıktan sonra toplam yapı inşaat alanın art-
ması halinde inşaat alanın arttığı tarihteki o yapı grubu için Yönetmelik ile belirlenen birim
maliyet ve artan inşaat alanı miktarı dikkate alınarak yapı denetim hizmet sözleşmesinin artan
bedeli hesaplanır ve bu kadar puan kuruluşun o grup için topladığı puana ilave edilir.

c) Elektronik ortamda görevlendirme yapıldıktan sonra toplam yapı inşaat alanın azal-
ması halinde sözleşmenin imzalandığı tarihteki o yapı grubu için Yönetmelik ile belirlenen bi-
rim maliyet ve azalan inşaat alanı dikkate alınarak yapı denetim hizmet sözleşmesi bedelinin
azalma miktarı hesaplanır ve bu kadar puan kuruluşun o grup için topladığı puandan minha
edilir.

ç) Yapı ruhsatı alındıktan sonra toplam yapı inşaat alanın yanlış belirlendiğinin tespit
edilmesi halinde yapı inşaat alanın değiştiği tarihteki o yapı grubu için Yönetmelik ile belirlenen
birim maliyet ve doğru olan yeni toplam inşaat alanı esas alınarak hesaplanacak yapı denetim
hizmet bedeli nispetinde puan yapı denetim kuruluşunun o yapı grubu için topladığı puanına
yeniden eklenir.

(7) Elektronik ortamda görevlendirme yapıldıktan sonra toplam yapı inşaat alanı ve
yapı grubunun birlikte değişmesinin gerekmesi halinde;

a) Bakanlıkça elektronik ortamda görevlendirme yapıldıktan sonra toplam yapı inşaat
alanı ve yapı grubunun birlikte değişmesinin gerekmesi halinde bu işlemler ilgili idarece ya-
pılır.

b) Yapı ruhsatı alınmadan yapı grubunun değişmesi gerektiğinin tespit edilmesi halinde
Bakanlıkça o yapı için elektronik ortamda yapılan görevlendirme iptal edilerek, bu işin puanı
yapı denetim kuruluşunun o grup için topladığı toplam puandan minha edilir.
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c) Yapı ruhsatı alındıktan sonra yapı grubunun ve/veya toplam yapı inşaat alanının yan-
lış belirlendiğinin tespit edilmesi halinde yapı grubunun değiştiği tarihteki yeni yapı grubu için
Yönetmelik ile belirlenen birim maliyet ve o anki toplam yapı inşaat alanı dikkate alınarak he-
saplanacak yapı denetim hizmet bedeli nispetinde puan yapı denetim kuruluşunun o yapının
yeni grubu için topladığı puanına eklenir.

ç) Yapı ruhsatı alındıktan sonra yapı grubunun ve toplam yapı inşaat alanının tadilat
nedeniyle değişmesinin gerekmesi halinde yapı grubunun değiştiği tarihteki yapının yeni grubu
için Yönetmelik ile belirlenen birim maliyet ve yapının o anki toplam yapı inşaat alanı dikkate
alınarak hesaplanacak yapı denetim hizmet bedeli nispetinde puan yapı denetim kuruluşunun
o yapının yeni grubu için topladığı puana eklenir ve önceki eklenen puan ise bir önceki grubu
için topladığı toplam puandan minha edilir.

(8) Yapı denetim kuruluşlarının o grup için yapılan puanlandırmada puanlarının aynı
olması halinde belge numarası küçük olan kuruluş o grup için yapılan sıralamada üstte yer alır.

(9) 1/1/2019 tarihinden sonra Bakanlıktan izin belgesi alan yapı denetim kuruluşlarının
ilk kez sıralamaya alınmasına ve sıralamadan çıkan kuruluşların yeniden sıralamaya alınmasına
ilişkin esaslar aşağıdadır:

a) 1/1/2019 tarihinden sonra Bakanlıktan yapı denetim izin belgesi alarak ilk kez sıra-
lamaya dahil olacak yapı denetim kuruluşları, merkezinin bulunduğu il için yapılan sıralamada
o il merkezli kuruluş veya kuruluşlar bulunması halinde belge aldıktan 90 gün sonra, on ikinci
fıkra kapsamında kalmamaları koşuluyla sıralamaya alınır.

b) 1/1/2019 tarihinden sonra Bakanlıktan yapı denetim izin belgesi alarak ilk kez sıra-
lamaya dahil olacak yapı denetim kuruluşlarından, kuruluşların izin belgesi aldığı tarih veya
bu tarihten sonra merkezinin bulunduğu il için yapılan sıralamada o il merkezli herhangi bir
kuruluş bulunmaması veya kalmaması halinde belge aldıktan sonra 90 gün süreyi beklemek-
sizin belge numarası en küçük olan yapı denetim kuruluşu ve bu kuruluş ile aynı tarihte belge
alan yapı denetim kuruluşları on ikinci fıkra kapsamında kalmamak koşuluyla sıralamaya alınır.
Ancak bu kuruluşların on ikinci fıkra kapsamında kalması halinde hak bir sonraki tarihte izin
belgesi alan yapı denetim kuruluşu veya kuruluşlarına geçer.

c) Birinci fıkra uyarınca yapılan ilk sıralamadan sonra o il için yapılan sıralamalara ilk
kez veya puansız olarak yeniden dahil olacak o il merkezli yapı denetim kuruluşları her bir
grup için yapılan sıralamaya o gruptaki en az puanlı kuruluşa puanı eşit kabul edilerek dahil
edilir.

ç) Birinci fıkra uyarınca yapılan ilk sıralamadan sonra o il için yapılan sıralamalara ilk
kez veya puansız olarak yeniden dahil olacak o il merkezli yapı denetim kuruluşları sıralamada
o il merkezli herhangi bir kuruluş bulunmaması halinde izin belgesi iptal edilen ve Yönetme-
liğin 12 nci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında kalan yapı denetim kuruluşları hariç sı-
ralamada yer almayan o il merkezli her bir grup için en az puanlı yapı denetim kuruluşuna
puanı eşit kabul edilerek her bir grupta sıralamaya alınır.

d) Bu fıkranın (c) ve (ç) bentleri kapsamında o il merkezli puanı olan bir yapı denetim
kuruluşunun bulunmaması halinde birinci fıkra uyarınca yapılan sıralamadan sonra o il için
yapılan sıralamalara ilk kez veya puansız olarak yeniden dahil olacak o il merkezli yapı denetim
kuruluşu puansız olarak sıralamaya dahil olur.

e) Birinci fıkra uyarınca yapılan ilk sıralamadan sonra o il için yapılan sıralamalara pu-
anlı olarak yeniden dahil olacak o il merkezli yapı denetim kuruluşları her bir grup için yapılan
sıralamaya puanı o gruptaki en az puanlı yapı denetim kuruluşundan az ise puanı bu kuruluşa
eşit kabul edilerek, fazla ise kendi puanıyla dahil edilir. Sıralamada yapı denetim kuruluşu bu-
lunmaması halinde ise kendi puanıyla sıralamaya girer.
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f) Birinci fıkra uyarınca o il için yapılan ilk sıralamadan sonra ilk kez veya yeniden sı-
ralamaya giren o il merkezli yapı denetim kuruluşu sıralamada yer alan kuruluşlara eşit puanla
sıralamaya girmesi halinde sıralamadaki bu kuruluşların altında sıralamaya alınır.

g) Birinci fıkra uyarınca o il için yapılan ilk sıralamadan sonra ilk kez veya yeniden sı-
ralamaya giren birden fazla o il merkezli yapı denetim kuruluşunun aynı anda aynı puanla sı-
ralamaya girmesi halinde bu kuruluşlar arasında belge numarası küçük olan sıralamaya daha
üstte alınır.

(10) Takvim yılı içinde sıralamadan ilk çıkarılmalarını müteakip 30 gün içerisinde sı-
ralamaya dönen yapı denetim kuruluşları mevcut kendi puanıyla sıralamaya geri döner.

(11) Diğer illerde yapı denetim kuruluşları aşağıda belirtilen durumlar ve esaslar çer-
çevesinde sıralamaya alınır:

a) Faal yapı denetim kuruluşu bulunmayan ilde valilik binası esas alınarak en yakın
ilde sıralamada yer alan ve üç gruptaki toplam puanı en az olan kuruluş kendi puanıyla o il
için Bakanlıkça üç grup için yapılan sıralamaya da alınır.

b) Faal yapı denetim kuruluşu bulunmayan il için sıralamaya alınan yapı denetim ku-
ruluşu bu sırada o ilde görevlendirme yapılabilecek iş varsa sıralamaya alınmasını takip eden,
yoksa sıralamaya alındıktan sonra o ilde görevlendirilebileceği bir yapı için ilgili idarece 6 ncı
madde uyarınca verilen ilk onayı takip eden 15 gün içinde Yönetmeliğin 17 nci maddesinde
belirtilen şartları sağlayamazsa diğer il için verilen bu hakkını kaybeder. Bu durumda sırasıyla
diğer ilde faaliyet hakkı, sıralamada olan ve üç gruptaki toplam puanı az olandan çoğa doğru
en yakın ilde bulunan diğer yapı denetim kuruluşuna, en yakın ildeki kuruluşların şartları sağ-
layamaması halinde ise valilik binası esas alınarak bir sonraki yakın ildeki sıralamada yer alan
kuruluşa puan esasına göre verilir.

c) Puanların eşit olması halinde belge numarası küçük olan yapı denetim kuruluşuna
öncelik verilir. Valilik binası esas alındığında mesafelerin eşit olması halinde ise alfabetik sı-
ralamaya göre hareket edilir.

ç) O il merkezli bir yapı denetim kuruluşunun sıralamaya girmesi halinde diğer ilden
gelen yapı denetim kuruluşu o il için yapılan sıralamadan çıkarılır.

d) Diğer ilde sıralamaya alındıktan sonra yapı denetim kuruluşunun diğer ilde sırala-
mada bir yılı doldurması halinde bu fıkra uyarınca diğer il için yeniden sıralamaya kuruluş alı-
nır. Şartları sağlaması halinde aynı yapı denetim kuruluşu tekrar diğer il için sıralamaya alına-
bilir. Diğer il için yeni bir yapı denetim kuruluşunun sıralamaya alınması halinde bir önceki
yapı denetim kuruluşu bu il için sıralamadan çıkarılır.

e) Diğer ildeki sıralamadan çıkarılan yapı denetim kuruluşu diğer ilde görev üstlendiği
yapıların denetimine sorumluluğundan düşene kadar devam eder.

(12) Yapı denetim kuruluşları;
a) Kanunun 8 inci maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası alan yapı denetim ku-

ruluşları ceza süresi boyunca,
b) Bakanlıkça belgesi geçici olarak geri alınan yapı denetim kuruluşları belgesini tekrar

alıncaya kadar,
c) Yapı denetim izin belgesinin vizesi sona eren yapı denetim kuruluşları vize yaptırın-

caya kadar,
ç) Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen asgari donanım ve şartları sağlamayan

yapı denetim kuruluşları bu şartları sağlayıncaya kadar,
d) Yönetmelikle kendileri için belirlenen yetki sınırını dolduran yapı denetim kuruluşları

yetki sınırının altına ininceye kadar,
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e) Sorumluluk üstlendiği herhangi bir yapıda ayrılan denetim elemanının yerine ayrıl-
masını takip eden otuz iş günü içerisinde yeni birini görevlendirmeyen yapı denetim kuruluşları
yeni bir denetim elemanı görevlendirilinceye kadar,

sıralamadan çıkarılır.
Yapı denetim hizmet sözleşmesini imzalayacak yapı denetim kuruluşunun belirlenmesi
MADDE 8 – (1) İlgili idarece 6 ncı madde gereği verilen onayın sırası gözetilerek ya-

pının bulunduğu ilde 7 nci madde kapsamında yapının yer aldığı yapı grubu için yapılan sıra-
lamada en üstte yer alan yapı denetim kuruluşu elektronik ortamda o yapı için yapı denetimi
hizmet sözleşmesini imzalamak üzere belirlenir.

(2) En üstte yer alan yapı denetim kuruluşunun görevlendirileceği iş nedeniyle daha
önce yeni iş almaktan men cezası almış olması halinde yapının yer aldığı yapı grubu için ya-
pılan sıralamada yer alan bir sonraki yapı denetim kuruluşu belirlenir.

(3) Yeni iş almaktan men cezası alınmasına sebep olan yapının, bulunduğu il için yapı-
lan sıralamada, denetim sorumluluğunu üstlenebilecek o yapı nedeniyle yeni iş almaktan men
cezası almış olan yapı denetim kuruluşundan başka bir yapı denetim kuruluşunun bulunmaması
halinde;

a) Denetim sorumluluğunu üstlendiği yapı nedeniyle yapı denetim kuruluşunun yeni iş
almaktan men cezası alması ve bu yapının bulunduğu il için yapılan sıralamada o kuruluştan
başka bir yapı denetim kuruluşunun bulunmaması halinde 7 nci maddede belirtilen esaslar da-
hilinde valilik binası esas alınarak en yakın ilde yapının yer aldığı gruba dair yapılan sıralamada
yer alan yapı denetim kuruluşu Bakanlıkça elektronik ortamda bu yapı için görevlendirilir.

b) Valilik binası esas alındığında mesafelerin eşit olması halinde ise alfabetik sıralamaya
göre hareket edilir.

c) En yakın ilde sıralamada yer alan yapı denetim kuruluşlarının yeni iş almaktan men
cezasına sebep olan yapı için bu maddede belirtilen şartları sağlayamaması halinde valilik bi-
nası esas alınarak en yakın diğer ilden bir yapı denetim kuruluşu elektronik ortamda görevlen-
dirilir.

(4) Elektronik ortamda görevlendirilen yapı denetim kuruluşunun görevlendirilmesini
müteakip yirmi gün içinde o yapı için gerekli denetim elemanlarını görevlendirmemesi duru-
munda;

a) Elektronik ortamda belirlenen yapı denetim kuruluşunun görevlendirilmesini mü-
teakip yirmi gün içerisinde o yapı için gerekli denetim elemanlarını görevlendirerek yapının
sorumluluğunu üstlenememesi halinde bu hakkını kaybeder ve Bakanlıkça bu yapı için birinci
fıkrada belirtilen esaslar dahilinde yeniden elektronik ortamda görevlendirme yapılarak, so-
rumluluğu yirmi gün süre içerisinde üstlenemeyen yapı denetim kuruluşu 7 nci madde uyarınca
yapılan sıralamadan yirmi gün süreyle çıkarılır.

b) Bu fıkra hükmüne göre sıradan çıkarılma işlemleri sıradan çıkarılmayı gerektiren
eylemin gerçekleştiği tarihi takip eden yirmi gün süreyle uygulanır.

(5) Elektronik ortamda yapı denetim kuruluşu belirleme işlemleri Bakanlıkça her iş gü-
nü mesai bitimini müteakip yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                29 Aralık 2018 – Sayı : 30640



Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TARİFE

MADDE 1 – 30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık

Asgari Ücret Tarifesinin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Maddi tazminat istemli davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına

Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti ge-

çemez.

(4) Maddi tazminat istemli davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, Ta-

rifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur.”

MADDE 2 – Aynı Tarifenin 17 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(2) Sigorta Tahkim Komisyonları, vekalet ücretine hükmederken, Tarifenin ikinci kıs-

mının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen ücretin altında kalmamak kaydıyla

Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmeder. Tarifenin üçüncü kısmına göre

nisbi avukatlık ücretine hükmedilen durumlarda da talebi kısmen ya da tamamen reddedilenler

aleyhine Tarifeye göre hesaplanan nisbi ücretin beşte birine hükmedilir. Konusu para ile ölçü-

lemeyen işlerde, 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 Komisyonlarınca 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, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde idare ve vergi mahkemelerinde görülen davalar

için öngörülen avukatlık ücretine hükmeder.”

MADDE 3 – Aynı Tarifenin ekinde yer alan Avukatlık Ücret Tarifesinin birinci kısmının

ikinci bölümünün 6 ncı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11499 

—— • —— 
Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11500 

—— • —— 
Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11501 



Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 29 Aralık 2018 – Sayı : 30640 

 

Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11505 

—— • —— 
Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11506 

—— • —— 
Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11507 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Beşikdüzü Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait, Cumhuriyet Mahallesi Sahil Mevkiinde Ada:311, parsel:4 

(9.297,60m2) Arsa vasıflı kayıtlı bulunan taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 35/a Maddesi 

hükümlerine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır. 

İhale Beşikdüzü Belediye Başkanlığı Binasındaki Encümen Toplantı Salonunda 

11.01.2019 tarihinde aşağıda hizalarında yazılı saatlerde yapılacaktır.  

İhalede belirlenecek bedelin ihalenin iştirakçinin adına kesinleşmesinden itibaren 

kendisine kanuni süre içerisinde yapılacak tebligatta verilen süre içerisinde, ihale şartnamesinde 

belirtildiği şekilde ödenecektir.  

İhaleye iştirak etmek isteyen; 

1. Özel Kişilerden; 

a) Nüfus cüzdanı sureti 

b) İkametgâh belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden) 

2. Tüzel Kişilerden; 

a) Yetki belgesi, 

b) Şirket sicil gazetesi, 

c) İmza sirküleri, 

d) Ortak girişimlerde ortaklık sözleşmesi, (Noter tasdikli) 

e) Şirket adresi, 

3. Ortak İstenilecek Belgeler; 

a) Teklif Mektubu (Şartname Ekinde Örneği mevcut) 

b) İhale katılım dilekçesi, 

c) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzun aslı, 

d) Borcu yoktur kâğıdı, (Belediyeden alınacak) 

e) Geçici teminat makbuzu, (Nakit veya teminat mektubu) 

f) Şartnameyi kabul ettiğine dair taahhüt yazısı. 

İhale şartnamesi ve ekleri Beşikdüzü Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğünden 1.000,00 TL. 

karşılığında temin edilir. Taşınmaz ihalesine teklif verecekler; şartnamede belirtilen maddelere 

uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını, 11.01.2019 tarihi saat 11.00’a kadar Beşikdüzü 

Belediyesi Encümenine (İhale Komisyonu) alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. 

İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içinde talipli işlem yapmaya yanaşmadığı takdirde 

ihaleye girerken yatırmış olduğu teminat, ihale kanunu gereğince idare bütçesine irat kabul 

edilecektir. Satış işlemi esnasında yapılacak olan masraflar ihale üzerinde kalan istekliye aittir. 

İhale kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde ita amirince onaylanır veya iptal 

edilir. İhaleye giren iştirakçi taşınmazı görerek ihaleye girmiş sayılır. İştirakçi bütün bu şartları 

kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Posta, Kargo, Telgraf, faks veya internet üzerinden yapılan 

müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale 

komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir. 
 

Sıra 

No 

Ada/ 

Parsel Cinsi 

Alanı 

(m2) 

Satış Bedeli 

(TL.) 

Geçici 

Teminat 

(TL.) İhale Tarih Saati 

1 311/4 Arsa 9.297,60 4.950.000,00 148.500,00 11.01.2019 11.00 
 

İlan olunur. 11467/1-1 
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OTEL BİNASI VE İŞYERLERİ KİRAYA VERİLECEKTİR 

Odunpazarı Belediye Başkanlığından: 

1-İhalenin Yapılacağı Yer ve Bilgileri: 

a) Adresi  : Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No:4 

  Odunpazarı/ESKİŞEHİR  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 222 213 30 30 / 2214 Faks: 0 222 227 96 07 

c) Elektronik posta adresi : opemlakistimlak@odunpazari.bel.tr 

d) İhalenin Yapılacağı yer : Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonu 

2- İhalenin Konusu:  

Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen “Otel 

Binası ile İşyerlerinin 10 Yıl Süreyle Kiralama İşi” 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35-A 

Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen muhammen 

bedeller üzerinden ve belirlenen süreliğine kiraya verilecektir.  

İli : Eskişehir 

İlçesi : Odunpazarı 

Taşınmazın adresi : Büyükdere Mahallesi Sarılar Sokak No:4/A 

  Odunpazarı Eskişehir 

Ada/Parsel : 2956 ada 3 parsel  

Yapı Alanı : 6.025,00 m2  

Cinsi ve Miktarı : Bünyesinde restoran, kafeterya, çok amaçlı salon bulunan, 8 

katlı, 57 odalı otel ve 3 adet iş yerini kapsamaktadır. 

İşin Süresi : İş yeri tesliminden itibaren 10 yıl 

Muhammen Bedel : 6.000.000,00 TL (Yıllık Peşin ödenmek üzere 10 yıllık) 

Geçici Teminat : 180.000,00 TL (Muhammen Bedelin %3’ü) 

İhale Tarih ve Saati : 10.01.2019 Perşembe günü saat 10:30 

3- Son başvuru ve teklif tarihi: 

İhaleye Katılabilmek için isteklilerin örneğine uygun olarak hazırlayacakları tekliflerini 

yukarıda belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Odunpazarı Belediyesi 2. Katında bulunan Yazı 

işleri Kalemine vermeleri gerekmektedir. 

4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) İç Zarf (İç zarfın içerisinde şekli ve içeriği İhale Şartnamede belirtilen teklif mektubu) 

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi 

bilgilerini içeren beyan, 

c) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi, 

c.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noterce 

onaylanmış sureti, 
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c.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noterce onaylanmış sureti,  

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirkülerinin aslı, 

e) İstekli adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 

tarihi itibariyle geçerliliği devam eden ve ihale için tüm yetkileri içerir noter tasdikli 

vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı. 

f) Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz, 

g) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde Ortak Girişim Beyannamesi 

h) İlk ilan tarihinden sonra vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belge, 

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belge 

j) Tüzel kişiliğin ve ticaret sicilinde belirtilen tüzel kişi ortaklarının Odunpazarı 

Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale 

günü tarihli alınan borcu olmadığına dair belge, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

l) İhale konusu taşınmazların yerinde gezip gördüğünü, incelediğini, mevcut haliyle kabul 

ettiğine dair imzalı taahhütname, 

5- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır: 

a) Tedavüldeki Türk Lirası  

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları  

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde 

anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) 

6-Teminatların Teslim yeri : 

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki 

teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine 

yatırılması zorunludur. 

7-İhaleye Katılamayacaklar:  

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

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

teminatı gelir kaydolunur. 

8- İstekliler ihale şartnamesini; mesai saatleri içerisinde 8:00-12:00 ve 13:00-17:00 

saatleri arasında Yenidoğan Mahallesi Çamkoru Sokak No:4 Odunpazarı/Eskişehir adresinde; 

Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı 

adresten 1.000,00TL ücret karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

9- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan Olunur. 11572/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Cumhurbaşkanlığından: 

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINA SINAVLA 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR 

I- GENEL AÇIKLAMA 

İletişim Başkanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun değişik 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına 06/06/1978 

tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel 

Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, Başkanlığımızca yapılacak yazılı ve sözlü sınav 

sonucuna göre; Basın, yayın ve enformasyon hizmetlerinde çalıştırılmak üzere İngilizce dilinden 

dokuz (9) adet Basın-Enformasyon Personeli alınacaktır.  

II- BAŞVURU ŞARTLARI 

Basın-Enformasyon Personeli pozisyonu için aranılan şartlar: 

(a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 

7’nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak, 

(b) Halkla ilişkiler ve tanıtım, iletişim, sosyoloji, tarih, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, 

kamu yönetimi, karşılaştırmalı uluslararası siyaset, gazetecilik ve ekonomi alanlarından birinden 

mezun olmak veya yüksek lisans yapmış olmak (Yurtdışında yüksek lisans yapmış olanlar için 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilmiş olmak),  

(c) Başkanlık uygun gördüğü bölümlerden de takdir yetkisini kullanarak alım 

yapabilecektir. 

(ç) ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) 

katılarak (A) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek veya bu seviyede bildiğine ilişkin 

uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak (Yabancı dil belgesinin 2017-2018 

yılları içerisinde alınmış olması), 

(d) İkinci bir dil bilmek tercih sebebi sayılacaktır, 

(e) Simültane tercüme yapabilen personel diğer başvuran adaylara göre tercih sebebi 

sayılacaktır, 

(f) Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya tecilli/muaf olmak, 

III- BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ, BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

(1) Adaylar 14-31 Ocak 2019 tarihleri arasında (mesai bitimine kadar, hafta sonu hariç) 

başvurularını, (İletişim Başkanlığı Ek Hizmet Binası Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 

Eğitim Birimi) elden yapacaklardır.  

(2) Adaylar başvuru esnasında yanlarında aşağıda belirtilen belgeleri ve noter tasdikli 

onaylarını getireceklerdir.  

- Diploma veya mezuniyet belgesi, (varsa Yüksek Lisans Belgesi) 

- YDS Sonuç Belgesi / Yabancı Dil Belgesi, 

- Erkek adaylar için askerlik durumunu belirtir belge (son 6 ay içinde alınmış olması), 

- Vesikalık fotoğraf, 

- Nüfus cüzdanı / Yabancı uyruklular için pasaport, 

(3) Başvuru evrakındaki yanlışlık ve noksanlıklar ile eksik belgelerden başvuru sahibi 

sorumlu olup, süresi içerisinde ulaşmayan veya tamamlanmayan başvurular geçerli kabul 

edilmeyecektir.  

(4) Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
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IV- SINAV VE SONUÇLARIN İLANI 

Basın, yayın ve enformasyon hizmetlerinde çalıştırılmak üzere alınacak Basın-

Enformasyon Personeli pozisyonu (9 adet) için yapılacak yazılı ve sözlü sınav; 

Yazılı Çeviri Sınavı: Mesleki yabancı dil bilgisini ölçmek amacıyla basın, yayın, 

enformasyon, kamu diplomasisi ve Başkanlığın uygun gördüğü alanlarda metin çevirisi 

yaptırılacaktır (yabancı dilden Türkçeye, Türkçeden yabancı dile), 

Yazılı Kompozisyon: Mesleki yeterliliklerini ölçmek amacıyla güncel gelişmelere ilişkin 

olarak verilecek bir konu başlığı çerçevesinde kompozisyon sınavına alınacaktır.  

Sözlü Sınav: Genel kültür ve genel yeteneği, bir konuyu kavrayıp özetlemeyi, muhakeme 

gücünü, özgüveni, liyakati, temsil kabiliyetini, kendini ifade etme yeteneğini, bilimsel ve 

teknolojik gelişmelere açıklığını ölçer nitelikte olacaktır.  

Başkanlığımız tarafından Basın-Enformasyon Personeli pozisyonuna başvuran adaylar 

için yapılacak yazılı sınavlar neticesinde her birinden seksen (80) puan alarak başarılı olan 

adaylardan puan sırası esas alınmak suretiyle ilana çıkılan pozisyon adedinin üç (3) katına kadar 

aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sözlü sınavdan 70 (yetmiş) puan alan adaylar 

başarılı sayılacaktır. Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.iletisim.gov.tr adresinden ilan 

edilecektir. 

V- ATAMA VE GÖREVE BAŞLAMA 

(1) Sözlü sınavdan sonra başarılı bulunduğu ilan edilen adayların ilan tarihinden itibaren 

onbeş (15) gün içinde istenecek olan belgelerin aslını tamamlamak suretiyle Yönetim Hizmetleri 

Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin tesliminin ardından atama 

yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesini müteakip on beş (15) gün içinde aday 

görevine başlamak zorundadır.  

(2) Yabancı uyruklular için 27/02/2003 tarihli ve 4817 sayılı “Yabancıların Çalışma 

İzinleri Hakkında Kanun” gereğince izin alındıktan sonra göreve başlatılacaktır. 

(3) Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen 

sürede geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan 

anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.  

(4) Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan 

veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayan adaylar için sınav 

sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.  

(5) Başvuru belgelerinde eksik ya da gerçeğe aykırı beyanı olduğu tespit edilen adayın 

ataması yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir. 

VI- BİLGİ ALMA 

Sınavla ilgili her türlü bilgiye, aşağıdaki telefon numaraları ile Başkanlık internet/web 

sayfası aracılığıyla ulaşılabilir. 

Telefon Numarası : (0 312) 583 58 12 - 22 

İnternet/web Sayfası : http://www.iletisim.gov.tr 

Adres : İletişim Başkanlığı Ek Hizmet Binası Yönetim Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığı, Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No: 119 Balgat/ANKARA 

 11828/1/1-1 
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Cumhurbaşkanlığından: 

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINA 

SINAVLA İLETİŞİM UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR 

I- GENEL BİLGİLER 

(1) İletişim Uzman Yardımcısı unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 29 

(yirmi dokuz) adettir. Giriş sınavını kazananların atamaları GİH sınıfından 8 ve 9’uncu derece 

kadrolara yapılacaktır. 

(2) Sınavın tüm aşamaları Ankara’da yapılacaktır. 

(3) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, 27/11/2018 tarihli 

ve 30608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İletişim Uzmanlığı Yönetmeliği”nde yer 

almaktadır. Yönetmeliğe Başkanlık resmi internet sitesi (www.iletisim.gov.tr) üzerinden 

erişilmesi mümkündür. 

II- SINAVA KATILMA ŞARTLARI 

(1) Sınava başvurabilmek için; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak, 

b) 01/01/2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, 

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren  

- Hukuk, siyasi bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, işletme ve iktisat fakültelerinden (10 kişi) 

- İletişim fakültelerinden (15 kişi) 

- Mühendislik fakültelerinden (bilgisayar, yazılım, elektronik, elektrik ve elektronik, 

elektronik ve haberleşme bölümleri – 4 kişi) veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

(2) Müracaat şartlarını taşıyan tüm adaylar “ön eleme yazılı yarışma” sınavına davet 

edilecektir.  

(3) İlgili bölümlerden herhangi birine yeterli başvurunun olmaması halinde, diğer 

bölümlerden de alım yapılabilecektir. 

(4) Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Başkanlık (www.iletisim.gov.tr) resmi 

internet sitesinden ilan edilecektir. 

(5) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı 

adreslere ve diğer hususlara ilişkin bilgilere de yer verilecektir. 

III- BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ, BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

(1) Sınav başvurusu 14 - 18 Ocak 2019 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Sınav 

Hizmetleri web sitesi (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr) üzerinden yapılacaktır. 

(2) Sınav başvuru ücreti, başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile 

ödenecektir. Sınav başvuru ücreti 80 (seksen) TL’dir.  

(3) Sınav başvuru adımlarını tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz 

sayılacak ve bu adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenmeyecektir. 
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(4) Başvuru esnasında, son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş bir vesikalık fotoğrafın sisteme 

yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu fotoğrafın, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak 

şekilde cepheden ve yüzü̈ açık olarak çekilmiş olması gerekmektedir. Sınav günü̈ kimlik 

doğrulamasında önemli rol oynayacak fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde 

bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü̈ sınav görevlilerinin, adayın fotoğrafından kimliğini 

belirlemede güçlük çektiği takdirde adayı sınava almayabileceği veya sınavının geçersiz 

sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

(5) Sürekli/geçici engelli veya sağlık sorunu olan adaylar, sınav başvurularını 

tamamladıktan sonra okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu, özel araç/gereç kullanma vb. 

taleplerini iletmek amacıyla, Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formunu (Ek-2) doldurup ıslak imzalı 

şekilde, üniversite veya devlet hastanesinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, 

kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneği ve 

yazacakları dilekçeleriyle birlikte sınav başvuru süresi içinde, söz konusu formun üzerinde 

belirtilen adrese ulaştırmalıdır. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan evrak 

dikkate alınmayacaktır. Söz konusu adaylar, yetkililerce yapılan değerlendirme neticesinde uygun 

görülen şekilde sınava alınacaklardır. 

(6) Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru 

onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten adayın sorumlu olduğu 

unutulmamalıdır. Aday, başvuru süresi dolduktan sonra, sınav başvuru esnasında beyan ettiği 

bilgilerde (yabancı dil seçimi vb.) değişiklik yapamayacaktır.  

IV- SINAV ŞEKLİ 

(1) Sınav; ön eleme yazılısı (çoktan seçmeli), alan bilgisi yazılısı ve sözlü olmak üzere üç 

aşamada yapılacaktır. 

(2) Ön eleme sınavı:  

- Çoktan seçmeli olup aşağıdaki konuları kapsayacaktır. 

• Genel Yetenek (30 soru) 

• Genel Kültür (40 soru)  

- Tarih, coğrafya, hukuk temel kavramları, uluslararası kuruluşlar, Türkiye ve dünya ile 

ilgili genel kültürel ve güncel sosyo-ekonomik konular (15 soru) 

- Mevzuat (15 soru) 

- Temel Hak ve Özgürlükler 

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (Genel Hükümler) 

- 14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kararnamesi 

- İletişim Teorileri (10 soru) 

• Yabancı Dil (30 soru) 

-Sınav puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü 

kullanılacaktır. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate 

alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. Değerlendirme sırasında 

iptal edilen soru(lar) olması durumunda, bu soru(lar) doğru kabul edilerek değerlendirmeye 

katılacaktır.  
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- Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav tarihinden 

itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde, Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak erişilen 

Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir 

itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz 

konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler 

dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.  

- Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuç 

açıklama tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde, Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden 

çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli 

olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, 

söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler 

dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

(3) Alan bilgisi Sınavı: Ön eleme sınavını geçen adaylar (70 ve üstünde puan alanlar) dan 

duyuruda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 20 katı kadar aday en yüksek puandan 

sıralanarak (son sıradaki aday ile eşit puana sahip olanlar dahil) “Alan Bilgisi Yazılı Sınavına” 

katılacaktır. Söz konusu sınav her alan için ayrı gruplarda yapılacaktır. Her grubun sınav kapsamı 

ve sınav şekli ön eleme sınavından sonra resmi internet sitesinden duyurulacaktır.  

(4) Sözlü: Alan bilgisi sınavında kendi grubu içinden başarılı olan adaylardan, kadro 

miktarının 4 (dört) katı kadar aday başarı sırasına göre sözlü sınav aşamasına geçmeye hak 

kazanacaktır. 

(5) Alan bilgisi yazılı sınavından sonra yapılan sözlü sınavda adaylar; 

a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 

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

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

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilecektir. 

(6) Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı sayılabilmek için; adayın, yazılı ve sözlü 

sınavların her birinden en az 70 puan almış olması gerekmektedir. Sınavda alınan ortalama 

puanlar, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlayarak 

en fazla kontenjan sayısı kadar adayın ataması yapılacaktır. Bu nedenle ortalama 70 ve üzeri puan 

alan her aday sınavı kazanmış sayılmayacaktır. 

(7) Yazılı ve sözlü sınav sonucunda herhangi bir bölümden yeterli aday alınamaması 

halinde, eksik kalan kadro Başkanlık tarafından uygun görülecek diğer bölümlerden atama 

yaparak doldurulabilecektir. 

(8) Yazılı ve sözlü sınav sonucunda yeteri kadar uygun aday olmaması halinde ilan 

edilenden daha az sayıda kadroya atama yapılabilecektir. 

V- SINAV TARİHİ VE YERİ 

(1) Ön eleme sınavı 16/02/2019 tarihinde saat 10:00’da başlayacak ve tek oturumda 

yapılacaktır. 
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(2) Ön eleme sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri İletişim 

Başkanlığı resmi internet sitesinde (www.iletisim.gov.tr) ilan edilecektir. 

(3) Sınava katılabileceği tespit edilmiş ve isimleri ilan edilmiş adaylardan sınava katılma 

şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava 

girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır. 

(4) Yazılı sınav puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda alan bilgisi yazılı sınavına 

katılmaya hak kazananların isimleri ile sınavın tarihi ve yeri, İletişim Başkanlığı resmi internet 

sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.  

VI- KİMLİK BELGESİ VE SINAVA GİRİŞ BELGESİ 

(1) Adaylar, sınava girebilmek için “Sınav Giriş Belgesi” ile “Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik 

Belgesi” (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti 

kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk 

vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) ibraz etmek 

zorundadırlar. Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava 

giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlilerince 

yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır. 

(2) Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya 

çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için 

ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler 

iade edilmeyecektir. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaylara aittir. 

(3) Sınav Giriş Belgeleri, Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden 11-15 Şubat 2019 

adayların erişimine açılacaktır. Sınav Giriş Belgesinin renkli veya siyah beyaz çıktısı alınabilir. 

Adaylar, bu belgelerin yazıcıdan dökümünü alırken belge üzerindeki tüm alanların görünür 

olmasına dikkat etmelidir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri 

ile fotoğrafı bulunmaktadır. Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava 

giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek 

amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınav 

Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. 

VII- KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI 

Sınavı asil veya varsa yedek olarak kazananların isimleri İletişim Başkanlığı resmi 

internet sitesinde ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların Başkanlıkça kendilerine bildirilen 

süre içinde İletişim Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına başvurmaları 

gerekmektedir. 

VIII- BİLGİ ALMA 

Sınavla ilgili her türlü bilgiye, aşağıdaki telefon numaraları ile İletişim Başkanlığı 

internet/web sayfası aracılığıyla ulaşılabilir. 

Telefon Numarası : (0 312) 583 58 12 - 22  

İnternet/web Sayfası : http://www.iletisim.gov.tr 

Adres : İletişim Başkanlığı Ek Hizmet Binası Yönetim Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığı Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No: 119 Balgat/ANKARA

 11828/2/1-1 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

27.12.2018 tarih ve 30638 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Elemanı alım 
ilanında bazı birimlerin ilan koşulları aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

 
İlan olunur. 11783/1-1 

—— • —— 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

 
İlan olunur. 11779/1-1 

—— • —— 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 11774/1-1 
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İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden: 

 
 11576/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Kemer İlçesi, 77 ada, 1 parsel üzerindeki 93988 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Mühendisler Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı olan Hüseyin YÜKSEL 

(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1067, Oda Sicil No:40355) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 05.12.2018 tarihli ve 

E.2018/1389-K.2018/2617 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

20.04.2018 tarihli ve 30397 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Hüseyin YÜKSEL hakkında tesis 

edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığına ilişkin kısmı 25.12.2018 tarihli ve 245265 sayılı 

Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 11596/1/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Samsun İli, Terme İlçesi, 26.27.D pafta, 81 ada, 248 parsel üzerindeki 896815 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen Ahenk Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı olan Bülent 

AKBAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi no: 14594, Oda Sicil No: 

73935) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 

16.11.2018 tarih ve E.2018/434-K.2018/2438 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 31.12.2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Bülent AKBAŞ 

hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş ortağı ile ilgili olan kısmı 25.12.2018 tarihli ve 

245291 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 11596/2/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 2679 ada, 1 parsel üzerindeki 191188 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Adalya Artı Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı olan İlknur 

DAĞISTANLIOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6172, Oda 

Sicil No: 38060) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 

19.09.2018 tarihli ve E.2018/877-K.2018/1756 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 31.12.2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İlknur 

DAĞISTANLIOĞLU hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığına ilişkin kısmı 

25.12.2018 tarihli ve 245307 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 11596/3/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 2679 ada, 1 parsel üzerindeki 191188 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Adalya Artı Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı olan Mehmet ÜNAL 

(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18340, Oda Sicil No: 59154) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 25.09.2018 tarihli ve 

E.2018/878-K.2018/1796 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

31.12.2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mehmet ÜNAL hakkında tesis edilmiş 

olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığına ilişkin kısmı 25.12.2018 tarihli ve 245329 sayılı Makam 

Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 11596/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

18.04.2017 tarihli ve 9234 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen, 

Sakarya Yapıkon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Metin 

KIŞLALI (Denetçi No: 16036, Oda Sicil No: 24066) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan 

davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 07.12.2018 tarihli ve E.2018/522-K.2018/2230 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 22.04.2017 tarihli ve 30046 sayılı 

Resmî Gazete ilanı ile Metin KIŞLALI hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 25.12.2018 tarihli 

ve 245355 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 11596/5/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Kocaeli İli, Derince İlçesi, 19K1C pafta, 4491 ada, 7 parsel üzerindeki 785648 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen Bertem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı olan Sertan 

KUTLUTAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 71977) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 18.10.2018 tarihli ve E.2018/1470-

K.2018/2017 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 18.06.2018 tarihli 

ve 30452 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Sertan KUTLUTAN hakkında tesis edilmiş olan idarî 

işlemin, kuruluş ortaklığına ilişkin kısmı 25.12.2018 tarihli ve 245381 sayılı Makam Olur’u ile 

iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 11596/6/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

13.06.2017 tarihli ve 14345 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen, 

Güventaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Muzaffer 

AYDIN'ın (Denetçi No: 5628, Oda Sicil No: 10428) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan 

davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 07.12.2018 tarihli ve E.2018/642-K.2018/2627 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.06.2017 tarihli ve 30097 sayılı 

Resmî Gazete ilanı ile Muzaffer AYDIN hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 25.12.2018 tarihli 

ve 245399 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 11596/7/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

12.06.2017 tarihli ve 14106 sayılı Bakanlık Makam Olur’unun, 15.06.2017 tarihli ve 

30097 sayılı Resmî Gazete’de ilanıyla 1 (bir) yıl süre ile "yeni iş almaktan men" cezası verilen 

Arsem Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Kahramanmaraş, Ticaret Sicil No: 10796, Yapı 

Denetim İzin Belgesi Numarası: 978) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 2. 

İdare Mahkemesinin 07.11.2018 tarihli ve E.2018/1048-K.2018/2115 sayılı kararı ile “dava 

konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.06.2017 tarihli ve 30097 sayılı Resmî Gazete ilanı 

ile Arsem Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 25.12.2018 tarihli ve 

245426 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 11596/8/1-1 
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

 11650/1-1 
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

 11649/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI 

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 

- Bakanlığımız merkez teşkilatında (ANKARA) görevlendirilmek amacıyla; 

 

Grup 

No 
Puan Türü Öğrenim Dalları 

Kontenjan 

Sayısı 

Sınava 

Katılacak 

Aday Sayısı 

1.Grup KPSSP 1 

Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, 

4 16 

2.Grup KPSSP 34 

Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve 

Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, 

Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Siyaset 

Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası 

ilişkiler ve Avrupa Çalışmaları, 

3 12 

3.Grup KPSSP 29 
Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, 
2 8 

4.Grup KPSSP 1 İnşaat Mühendisliği 2 8 

5.Grup KPSSP 1 Makine Mühendisliği 2 8 

6.Grup KPSSP 1 Çevre Mühendisi 2 8 

7.Grup KPSSP 14 İngilizce İktisat, Ekonomi, Maliye 1 4 

8.Grup KPSSP 24 İşletme 1 4 

9.Grup KPSSP 1 Enerji Sistemleri Mühendisliği 1 4 

10.Grup KPSSP 1 Meteoroloji Mühendisi 1 4 

11.Grup KPSSP 4 Hukuk 1 4 

 

Olmak üzere 8 ve 9. dereceden toplam 20 adet Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman 

Yardımcısı alınacaktır. 

- Giriş sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar 

başvurunun olmaması hâlinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasında sayısal 

belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına aittir. 

- Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların tabloda 

belirtilen sınava katılacak aday sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan 

adaydan başlamak üzere yukarıda belirtilen sayıda aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış 

olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü 

sınava çağrılacaktır. 

II- SINAV BAŞVURU ŞARTLARI  

ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2017 ve 2018 yıllarında yapılan Kamu 

Personeli Seçme Sınavında tabloda belirtilen puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış olmak,  

- En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerini veya bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son başvuru tarihi 

itibariyle mezun olmak,  

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak, 
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- Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını 

doldurmamış olmak (1 Ocak 1984 ve bu tarihten sonra doğmuş olanlar), 

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,  

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmamak,  

- Süresi içinde başvurmuş bulunmak.  

III- SINAV BAŞVURUSU 

Başvurular, 21/01/2019 tarihinde başlayıp 01/02/2019 tarihinde saat 16.00’da sona 

erecektir.  

Adayların,  

a) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yer 

alan başvuru formu, 

b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, 

c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslı ile başvuruda 

bulunulması halinde Bakanlıkça bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.) (eğitimini yurt 

dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),  

d) İki adet vesikalık fotoğraf, 

e) Adayın özgeçmişi (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” 

internet adresinde yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecektir.)   

İle birlikte şahsen veya posta yoluyla ETKB Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları 

gerekmektedir. 

- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik 

belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

IV- SINAV TARİHİ VE YERİ  

- Giriş sınavı, 25 Şubat – 08 Mart 2019 tarihleri arasında Nasuh Akar Mahallesi Türk 

Ocağı Caddesi No:2 Bahçelievler/Çankaya/ ANKARA adresinde yer alan Bakanlığımız merkez 

binası 1. Kat A Blok Personel Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

- Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yayınlanacaktır. 

V – SINAV ŞEKLİ - KONULARI VE DEĞERLENDİRME 

- Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır. 

- Sözlü sınav adayların; 

a- Adayların mesleki konulara dair bilgi düzeyleri ile Bakanlığın görev alanına ilişkin; 

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası 

Kanununda Değişiklik Yapılması Ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun), 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik 

Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve bunlarla ilgili diğer ikincil mevzuat,  

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, teknolojik ve güncel gelişmelere açıklığı, 

yönlerinden (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 

onar puan üzerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. 

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden 

verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. 

VI - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 

- Sınav kurulu, nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet 

alanlarına göre ayrı ayrı yapar.  
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- Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı 

kadar asil aday belirlenir. Alınacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla 

yedek liste belirlenir. 

- Sınav sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı 

takdirde başarılı aday sayısı kadar aday alınabilir veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere 

ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapılabilir. 

- Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip sınav tarihine kadar (en geç iki yıl) 

geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. 

- Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek listedeki sıralamaya 

giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

- Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı 

asil ve yedek listeler Bakanlığın merkez hizmet binasının ilan tahtası ve “http://www.enerji.gov.tr” 

internet adresinde duyurulacaktır.  

VII - DİĞER HUSUSLAR 

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

içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayalar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan 

anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre 

içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve 

başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.  

- Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama 

işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından 

herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek 

listeden atama yapılacaktır. 

- Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, 

gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları 

yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve 

haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak 

üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar 

kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir. 

- Adayların, özel kimlik belgelerinden herhangi birini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya 

pasaport) sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 

VIII- İTİRAZ: 

- Adaylar, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını sonucun Bakanlığın “http://www.enerji.gov.tr” 

internet adresinde duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ETKB’ye 

yapacaklardır.  

- T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe veya süresi geçtikten 

sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

IX- BİLGİ ALMA 

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Bakanlık web sayfasından 

(http://www.enerji.gov.tr) veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi 

Başkanlığından (Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 Bahçelievler- Çankaya/ANKARA) 

temin edilebilir. 

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları: 

(0312) 222 41 59 - (0312) 212 64 20 / 7232-7306 

İlan olunur. 11717/1-1 
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Uludere Belediye Başkanlığından: 

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI DÜZELTME İLANI 

Uludere Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 

olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, 

sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, 

belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. 

 

Sıra 

No 

Alınacak 

Kadro 

Unvanı Sınıfı 

Kadro 

Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Türü 

KPSS 

Puanı 

1 
Zabıta 

Memuru 
G.İ.H. 10 1 

Herhangi bir ön lisans 

programından mezun 

olmak 

Erkek/Kadın KPSSP93 

En az 

60 

Puan 

1 
Zabıta 

Memuru 
G.İ.H 10 1 

Mahalli İdareler, 

Mahalli İdareler 

(Zabıta), Yerel 

Yönetimler ön lisans 

programlarının birinden 

mezun olmak 

Erkek/Kadın KPSSP93 

En az 

60 

Puan 

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Uludere Belediyesinin zabıta memuru 

kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen memur kadrolarına atanmak için 

başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında 

belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

• Türk vatandaşı olmak. 

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 

askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 

bulunmamak. 

• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 

• Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca 

bulunmamak. 

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 

a. Zabıta memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim 

şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, KPSSP93 ve Kamu Personel Seçme Sınavına 

girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak. 

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 

nedenlerle çıkarılmış olmamak. 
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c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra 

Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru başvuru 

yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla 

erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden 

fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı 

tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. Ayrıca bu 

kadroya başvuracaklar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli 

bulunmamak şartı aranacaktır. 

3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 

Başvuru sırasında; 

• İş Talep Formu Kurumumuzdan temin edilecektir. ya da Belediyemizin internet 

adresinden www.uludere.bel.tr temin edilecektir.) 

• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi, 

• Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek 

kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.) 

• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı 

ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.) 

• KPSS sonuç belgesinin ÖSYM'nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, 

• Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 

• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 

• 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), 

• Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla 

suretleri tasdik edilebilir. 

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 

• Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 07.01.2018 den 04.02.2019 Salı günü saat 17.00’ 

ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında) müracaatlarını yapabilirler. 

• Başvuru belgeleri Uludere Belediyesi yazı işleri müdürlüğüne teslim edilecektir. 

• Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 

belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

• Boy ve kilo ölçümleri başvuru sırasında yapılacaktır. 

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI: 

• T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 

KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş 

kadro sayısının beş (5) katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır, 

• Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 

çağrılacaktır, 

• Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 

25.01.2019 tarihinde belediyemiz web sayfası ve ilan panosunda ilan edilecektir, 

• Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların 

kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir. Bu 

belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

• Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 

bulunulmayacaktır. 
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6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 

• Uludere Belediyesi Meclis Salonunda; zabıta memuru için 07.02.2018 Perşembe günü 

saat:10:00 da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır. 

• Sözlü sınavlar ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam 

edilecektir. 

• Belediye, başvuruları KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan 

başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağrılacaktır. 

Sınav Konuları: 

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

• Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve 

uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 

7. SINAV DEĞERLENDİRME 

a) Sözlü sınavda değerlendirme, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

konularda 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin 

ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puandır ve sınav kurulu üyelerince 

verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

b) Sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan 

üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. 

c) Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanları 

ile KPSS puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir. 

d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek 

olana öncelik tanınır. 

e) Sınav başvuru formunda ya da atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda 

bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları 

yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez. 

f) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili 

makamlara suç duyurusunda bulunulur. 

8. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 

a) En yüksek başarı puanından başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, 

asıl aday olarak belirlenir. Belediye, asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirleyecektir. 

b) Sözlü sınavı kazanan asıl ve yedek adaylara ait listeler, Belediyenin internet adresinde 

(http://www.uludere.bel.tr/) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. 

9. SINAV SONUCUNA İTİRAZ 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 

gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 

sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 

puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 

kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 

gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 

gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 

hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulacaktır. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 

gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 

gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 

hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulacaktır. 

Not: 21.12.2018 tarihli ve 30632 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımız yukarıdaki 

şekilde düzeltilmiştir. 

 11770/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
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Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 
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Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme 

Müdürlüğünden:  
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Kocaeli Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden: 
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Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) 9. Bölge Müdürlüğünden:  

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI
1206 Türk Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının NATO’nun Afganistan’da İcra

Etmekte Olduğu Kararlı Destek Misyonu ve Devamı Kapsamında Yurt
Dışına Gönderilmesi, Aynı Amaçlara Yönelik Olmak Üzere Yabancı Silahlı
Kuvvetlerin Anılan Misyon’a Katılmak Amacıyla Ülkemiz Üzerinden
Afganistan’a İntikali ile Geri İntikali Kapsamında Türkiye’de Bulunması
ve Bunlara İmkân Sağlayacak Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından
Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin, 06.01.2015 Tarihli ve 1079
Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile Verilen ve 03.01.2017
Tarihli ve 1133 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile Uzatılan İzin
Süresinin Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca 06.01.2019 Tarihinden
İtibaren İki Yıl Uzatılmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı

Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve
Esaslara Dair Tebliğ

–– Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/12/2018 Tarihli ve 8294, 8295,

8299-1, 8300, 8301, 8302-1, 8302-2, 8302-3, 8357 ve 8358 Sayılı Kararları

NOT: 28/12/2018 tarihli ve 30639 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Sosyal
Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ile Sağlık Hizmetleri
Fiyatlandırma Komisyonu Kararları, 2. mükerrer Resmî Gazete’de Yüksek
Seçim Kuruluna Ait Karar yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


