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YÖNETMELİKLER

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulunun

çalışma, teftiş, inceleme, araştırma, soruşturma, müfettiş yardımcılığına giriş sınavı, müfettiş
yardımcılarının yetiştirilmeleri ve Teftiş Kurulu Başkanlığına, başmüfettişliğe ve müfettişliğe
atanma koşulları ile denetlenenlerin yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, birinci fıkrada sayılan hususlara ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
288 inci maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
c) Kurul veya Teftiş Kurulu: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulunu,
ç) Kurul Başkanı veya Başkan: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanını,
d) Kurul Başkanlığı: Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığını,
e) Müfettiş: Kültür ve Turizm Bakanlığı başmüfettişleri ve müfettişlerini,
f) Müfettiş yardımcısı: Resen teftiş ve soruşturma yapmaya yetkili veya yetkisiz Kültür

ve Turizm Bakanlığı müfettiş yardımcılarını,
ifade eder.
Kuruluş ve bağlılık
MADDE 4 – (1) Kurul, bir Başkan ile başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcıların-

dan oluşur.
(2) Kurul doğrudan Bakana bağlıdır.
(3) Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işlerinin yürütülmesi için Kurul Başkanlığınca

uygun sayıda personel görevlendirilir.
Kurulun merkezi
MADDE 5 – (1) Kurulun merkezi Ankara’dadır.

İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kurul Başkanlığının görevleri
MADDE 6 – (1) Kurul Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatıyla bağlı kuruluşların ve Bakanlık dene-

timi altındaki diğer kurum ve kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş,
inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek; mevzuata, plan ve programa uygun
çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlayıp Bakana sunmak.

c) Bakan veya mevzuat tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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Kurul Başkanının görev ve yetkileri
MADDE 7 – (1) Kurul Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kurulun, 6 ncı maddede belirtilen görevlerini Bakanın emir veya onayı üzerine Bakan

adına yürütmek.
b) Kurulu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek, denetlemek ve gelecek yıl giderlerinin

tahmini tutarını bildirmek.
c) Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma yapmak.
ç) Yıllık teftiş ve çalışma programlarını hazırlamak, Bakanın onayından sonra bunların

uygulanmasını sağlamak.
d) Müfettişleri görevlendirmek, emirlerin uygulanışını takip etmek ve çalışmalarını de-

netlemek.
e) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, yanlışlık ve eksiklerinin giderilmesini sağ-

lamak, ilgili mercilere göndermek, yapılan işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken
önlemlere ilişkin önerilerde bulunmak.

f) Müfettişlerce düzenlenen ve doğrudan yetkili mercilere verilen soruşturma raporla-
rının Kurul Başkanlığına sunulan örneğini incelemek, usul ve esas yönünden göreceği eksik-
likleri tamamlatmak ve mercilerine ek soruşturma raporu gönderilmesi için müfettişlere yazılı
emir vermek.

g) Gerektiğinde Kurulun yıllık çalışmalarının sonuçlarına göre, Bakanlıkça uygulanan
politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, idarede gözlenen yetersizlikler, mevzuat
yetersizliği ve bunların giderilmesi için alınacak yasal ve idarî önlemlere ilişkin görüş ve öne-
rileri içeren rapor düzenlemek ve Bakana sunmak.

ğ) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işlerini
yürütmekle görevli personelin atanma ve yükselmeleri için önerilerde bulunmak.

h) Müfettiş yardımcılığı giriş ve yeterlik sınavlarının yapılmasını sağlamak, müfettiş
yardımcılarının yetiştirilmelerine ilişkin programlar düzenlemek ve uygulanmasını denetle-
mek.

ı) Müfettişleri mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bu çalışmaları dü-
zenlemek.

i) Mevzuatın, müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama
birliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak.

j) Kurula intikal eden ve teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma yapılmasını gerektiren
konuları Bakanın onayına sunmak ve sonuçlarını izlemek.

k) Kurulun uygulamaları ile çalışma usul ve esasları hakkında yönergeler çıkarmak.
Kurul Başkanına yardım
MADDE 8 – (1) Kurul Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere yeter sayıda müfettişi

Kurul Başkan Yardımcısı olarak Bakan onayıyla görevlendirebilir.
Müfettişlerin görev ve yetkileri
MADDE 9 – (1) Müfettişler, Bakanın emri ya da onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki

görevleri yaparlar:
a) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatıyla bağlı kuruluşların ve Bakanlık dene-

timi altındaki kurum ve kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, ince-
leme ve soruşturma yapmak.

b) Görevlerini yaparken öğrenmiş oldukları yolsuzluklar için sorumlular hakkında tâbi
oldukları soruşturma usulüne uygun olarak gecikmeden soruşturmaya başlamak ve durumu
derhal Başkanlığa bildirmek.
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c) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek
yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenen dü-
zeyde yürümesini sağlamak için alınması gereken önlemleri ve düşüncelerini raporla Başkan-
lığa bildirmek.

ç) Bakanlığı ilgilendiren konularda araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon,
kurs, seminer, toplantı ve eğitim programlarına katılmak.

d) Refakatlerine verilen müfettiş yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak.
e) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Görevden uzaklaştırma
MADDE 10 – (1) Müfettişler, kanunlara göre haklarında görevden uzaklaştırma hü-

kümleri uygulanabilecek kişileri aşağıdaki durumlarda görevlerinden uzaklaştırabilirler:
a) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, bunların hesap,

belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak; teftiş,
inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek ve yanlış yönlendirecek davranışlarda
bulunmak.

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

c) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmak.
ç) Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde görevi başında kalmasında sakınca bulunmak.
Görevden uzaklaştırmaya ilişkin işlemler
MADDE 11 – (1) Görevden uzaklaştırma önlemi; teftiş, inceleme veya soruşturmanın

her aşamasında alınabilir. Ancak ilgilinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık
biçimde ortaya konması gerekir.

(2) Görevden uzaklaştırma işlemi, müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte görevden
uzaklaştırılana, birinci derecedeki amiri ile atamaya yetkili amirine ve Kurul Başkanlığına ya-
zıyla derhal bildirilir.

(3) Soruşturma sonunda, disiplin yönünden memurluktan çıkarılması veya cezai bir iş-
lem uygulanması gerekmediği anlaşılanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma önleminin kal-
dırılması teklifi, müfettişlerce atamaya yetkili amirine ve Kurul Başkanlığına derhal bildirilir.

Müfettişlik güvencesi
MADDE 12 – (1) Müfettişler, görevlerini gerektiği gibi yürütmelerini engelleyecek

sıhhî, ahlâkî veya meslekî yetersizlikleri bulunduğu saptanmadıkça görevlerinden alınamazlar
ve kendi istekleri dışında başka görevlere atanamazlar.

(2) Sıhhî, ahlâkî veya meslekî yetersizlik hallerinin yargı kararı, sağlık kurulu raporu,
müfettiş raporu gibi belgelerle saptanması gerekir.

Müfettişlerin sorumlulukları
MADDE 13 – (1) Müfettişler; kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, yönetmelik

ve diğer mevzuatta öngörülen yetkilerini kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getir-
mekten sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müfettiş Yardımcılığına Giriş Sınavı

Müfettiş yardımcılığına giriş sınavı ve atanma
MADDE 14 – (1) Kurula müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılığı giriş

sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır. Sözlü sınava yazılı sınavı kazananlar girebilir.
Sınavlara katılacaklarda aranan şartlar
MADDE 15 – (1) Giriş sınavına, aşağıdaki şartları taşıyanlar katılabilir:
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a) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
hükümlerine göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılacak sınavda Bakanlıkça sı-
nav ilanında belirtilen puan türünden belirlenen taban puanı almış olduğunu sınav sonuç belgesi
ile belgelendirmek.

b) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin bi-
rinci fıkrasının (A) bendinde yazılı genel şartları taşımak.

c) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat,
işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tara-
fından kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan birisini bitirmiş olmak.

ç) Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak.
d) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını dol-

durmamış olmak.
e) Yapılacak inceleme sonunda, hakkında resmi kurumlardan elde edilecek bilgiler ile

tutum ve davranışları yönünden müfettiş yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak.
f) Müfettiş yardımcılığı sınavına daha önce birden fazla katılmamış olmak.
Giriş sınavının duyurulması
MADDE 16 – (1) Atama yapılacak müfettiş yardımcısı kadrolarının sayısı ve derecesi,

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
hükümlerine göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılacak merkezi sınava göre
Bakanlıkça belirlenen taban puanı, alınacak personelde aranacak şartlar ile giriş sınavının tarihi,
yapılacağı yer, içeriği, değerlendirme yöntemi, başvuru merci ve son başvuru tarihi Resmî Ga-
zete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve kendi internet sitesinde ilan
verilmek suretiyle adaylara duyurulur. İlan, ilk başvuru tarihinden en az on beş gün önce ya-
pılır.

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

(3) Sözlü sınavın tarihi ve yapılacağı yer, sözlü sınavdan on beş gün önce, sınava gir-
meye hak kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Başvuru şekli, istenecek bilgi ve belgeler
MADDE 17 – (1) 15 inci maddede yazılı koşulları taşıyanlar Teftiş Kurulu Başkanlı-

ğına;
a) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı

ya da Kurumca onaylı sureti,
b) İki fotoğraf,
c) Aday formu,
ile bizzat veya posta yoluyla başvururlar. Ancak posta yoluyla yapılan başvurularda is-

tenilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Başkanlığa ulaşmış olması gerekir. Postadaki ge-
cikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular işleme konmaz.

(2) Aday formunda kimlik bilgileri ile adayın kendi el yazısıyla hazırlanmış anne ve
babasının adları, meslekleri ve halen ne işle meşgul oldukları, adayın bitirdiği ilk, orta, lise ve
yüksekokulun adı ve bulunduğu yer ve bitirilme yılları, bildiği yabancı dil ve derecesi, yük-
sekokulu bitirdikten sonra ne gibi işler yaptığı, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin
adı ve bu kişilerin açık haberleşme adresleri ve telefon numaraları gibi bilgilerin yer aldığı öz-
geçmiş ve gerekli diğer bilgiler bulunur.
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(3) Yapılacak incelemede, aday formlarında yer alan bilgilerde tereddüt hasıl olduğu
takdirde aday kaydından önce söz konusu bilgilerin belgelendirilmesi istenir.

Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 18 – (1) Aday formlarında yer alan bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulun-

duğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybederler ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk
Ceza Kanunu yönünden işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

Sınava çağrılma ve sınav giriş belgesi
MADDE 19 – (1) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınavda alınan

başarı puan sıralaması esas alınarak, açıktan atama izni alınmış kadro sayısının en fazla yirmi
katı aday ve puanı en son sıradaki adayla aynı olan adaylar Bakanlığın internet sitesinde yapı-
lacak ilanla duyurulur.

(2) Ayrıca, sınava katılacak olanların başvuru formunda belirtmiş oldukları iletişim ad-
reslerine, içeriğinde sınavın yapılacağı yer ve tarihin de belirtildiği fotoğraflı sınav giriş belgesi
gönderilir. Sınava katılabilmek için bu belgenin ibrazı şarttır.

Sınavın yapılacağı yer
MADDE 20 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının yazılı ve sözlü kısmı Ankara'da

yapılır.
Giriş sınavı kurulu
MADDE 21 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını yapacak kurul, Kurul Başkanının

başkanlığında, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla belirlenen dört müfettişten oluşur. Ayrıca
müfettişler arasından aynı usulle dört yedek üye belirlenir.

Yazılı sınav konuları
MADDE 22 – (1) Yazılı sınav aşağıdaki konulardan yapılır:
a) Ekonomi (İktisat Teorisi, Mikro Ekonomi, Makro Ekonomi, Uluslararası Ekonomi,

Güncel Ekonomik Sorunlar ve Türkiye Ekonomisi).
b) Hukuk (Anayasa Hukuku Genel Esaslar, İdare Hukuku Genel Esaslar ve İdari Yargı,

Medeni Hukuk Genel Esaslar ve Ayni Haklar, Ceza Hukuku Genel Esaslar, Ticaret Hukuku
Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak, Borçlar Hukuku Genel Esaslar).

c) Maliye (Genel Maliye Teorisi, Maliye Politikası, Kamu Gelir ve Giderleri, Bütçe,
Kamu Borçları).

ç) Muhasebe (Genel Muhasebe).
d) Kompozisyon (kültür ve turizm konularına dair kompozisyon).
e) Yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi).
Sınav sorularının hazırlanması
MADDE 23 – (1) Sınav soruları ve her soruya verilecek puanlar ile sınav süreleri sınav

kurulunca tespit edilir. Soru kağıtlarında, sınav süresi ve her soruya verilecek puan gösterilir.
Soru kağıtları sınav kurulu üyeleri tarafından imzalandıktan sonra her konunun sorusu ayrı bir
zarfa konulur, kapatılır ve mühürlenir. Bu zarf, sınav sırasında adaylar huzurunda açılıncaya
kadar sınav kurulu başkanınca muhafaza edilir. Cevap anahtarları da yine aynı şekilde bir zarfa
konularak mühürlendikten sonra Başkanlıkta muhafaza edilir.

Yazılı sınavın yapılma şekli
MADDE 24 – (1) Sınav duyurulan saatte başlar. Sınava giren adaylar yanlarında sınav

giriş belgeleriyle birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi, nüfus cüzdanı,
sürücü belgesi ve benzeri belgeleri bulundurmak zorunda olup istendiğinde bunları sınav gö-
revlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler.
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(2) Sınava, içinde sınav soruları bulunan mühürlü zarfın sınava katılanların huzurunda
açılarak adaylara dağıtılması veya yazdırılması suretiyle başlanır. Sınava, Kurul Başkanlığınca
görevlendirilen müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile gerekirse diğer Bakanlık personeli göz-
cülük eder.

(3) Sınav başladıktan sonra sınav salonuna gelen adaylar sınava kabul edilmezler.
(4) Adaylar, sınav sorularının cevaplarını mühürlü sınav kağıtlarına yazarlar. Sınav ka-

ğıtlarına, kapatılacak yer dışında, adayların kimliğini belirtecek herhangi bir yazı yazılamaz
ve işaret konulamaz. Kağıdına bu şekilde yazı yazan veya işaret koyan adaylarla, sınavda kopya
çektiği, sınav disiplinini bozucu davranışlar sergilediği tespit edilen adaylar sınav salonundan
çıkarılır ve bu kişiler hakkında bir tutanak düzenlenerek sınavları geçersiz sayılır.

(5) Sınav sonunda sınav kağıdı adaylarca sınav salonu görevlilerine teslim edilir. Adayın
kaç adet sınav kağıdı verdiği listedeki adı karşısına yazılır ve adaya imzalatılır. Sınav kağıtla-
rındaki ad soyad ve aday numarası aday belgesiyle karşılaştırıldıktan ve ad bölümü adaya ka-
pattırıldıktan sonra teslim alınır.

(6) Soruların sınav başlama saatinde sağlam, kapalı ve mühürlü zarfın içinden çıkarı-
larak kurul üyelerince açıldığını, sınavın başlama ve bitiş saatini, sınava girenlerin sayısını ve
sınavın akışını gösteren bir tutanak düzenlenerek sınav kurulu üyelerince imzalanır. Toplanan
sınav kağıtları ve tutanaklar bir zarf içine konulur, zarf kapatılarak sınav kurulu üyelerince im-
zalanıp mühürlendikten sonra Kurul Başkanlığına gönderilir.

Yazılı sınav kağıtlarının değerlendirilmesi
MADDE 25 – (1) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konudan yüz tam puan

üzerinden en az elli olmak üzere ortalama yetmiş puan almak gerekir.
(2) Yazılı sınav sonuçları tutanağa bağlanır.
Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması
MADDE 26 – (1) Kurul Başkanlığınca, yazılı sınavı kazanan adayların soyadı sırasına

göre listesi hazırlanarak duyurulur ve kazananlara yazılı olarak bildirilir.
Sözlü sınav
MADDE 27 – (1) Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava tabi tutulur. Sözlü

sınavda adayların; ekonomi, maliye, hukuk bilgileriyle birlikte genel kültür, zeka, kavrama,
muhakeme ve konuşma yetenekleri ile sözlü sınav öncesi Kurul Başkanlığınca aday hakkında
resmi kurumlardan elde edilecek bilgiler ile tutum ve davranış yönünden yapılacak inceleme
sonuçları dikkate alınır.

(2) Sözlü sınavda adaylara, sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından yüz tam puan
üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü
sınavda başarılı sayılmak için bu puanın en az yetmiş olması şarttır.

(3) Sınav kurulu, sözlü sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlar.
Giriş sınavı notu ve sonucunun duyurulması
MADDE 28 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının

ortalamasıdır.
(2) Giriş sınavını kazananların durumu, sınav kurulu tarafından en yüksek puandan baş-

lamak üzere sıralanarak bir tutanağa bağlanır. Puan eşitliği olması halinde sıralamada başvuru
sırasındaki Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınav puanı esas alınır.

(3) Giriş sınavını kazanan adayların başarı sırasına göre listesi hazırlanarak Başkanlık
tarafından ilan edilir ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.
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Atamadan önce istenecek belgeler
MADDE 29 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazanan adaylardan atamaları

yapılmadan önce aşağıdaki belgeler istenir:
a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı.
b) Yükseköğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya Kurulca onaylı

sureti.
c) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına

dair yazılı beyanı.
ç) Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair beyan.
d) Sabıka kaydının bulunmadığına dair beyan.
Müfettiş yardımcılığına atanma
MADDE 30 – (1) Sınavda başarı gösterenler, boş olan müfettiş yardımcısı kadrolarına

başarı sırasına göre atanırlar. Sınav ilanında belirtilen sayıdan fazla kazanan olması halinde bu
durumda olanlar yedekten kazanmış sayılır. Atamaya hak kazananlardan göreve başlamayan
olduğu takdirde başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılabilir.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 31 – (1) Sınavda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri beş yıl,

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Yetiştirmede amaç
MADDE 32 – (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde aşağıdaki amaçlar güdülür:
a) Şahsiyetlerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek.
b) Yetki alanına giren mevzuat ve uygulamalar ile inceleme, teftiş ve soruşturma ko-

nularında tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak.
c) İlmi ve mesleki çalışma ve araştırma alışkanlığını kazandırmak.
ç) Rapor yazma tekniği hususundaki bilgi ve melekelerini geliştirmek.
d) İş ve işlemlerinde ihtiyaç duyacakları modern bilgi teknolojileri gibi araç ve gereç-

lerden yararlanma alışkanlıklarını ve yabancı dil bilgi ve deneyimlerini geliştirmelerini sağla-
mak.

Yetiştirme programı
MADDE 33 – (1) Müfettiş yardımcıları, üç yıllık yardımcılık dönemlerinde aşağıdaki

programa göre yetiştirilir:
a) Birinci dönem çalışmaları: Müfettiş yardımcıları müfettiş refakatine verilmekle be-

raber, bu dönem çalışmaları; Teftiş Kurulu Başkanlığınca Kurulun yetki alanına giren teftiş,
inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili mevzuatın müfettiş yardımcılarına öğretilmesi ama-
cıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.

b) İkinci dönem çalışmaları: Bu dönem çalışmaları, teftiş ve soruşturmalarda müfettiş
refakatinde yapılır. Bu teftiş ve soruşturmalarda müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesine özel
önem ve öncelik verilir. Müfettişler programlarını; mevzuat ve uygulamasının, teftiş ve soruş-
turma usullerinin refakatlerindeki müfettiş yardımcılarınca yeterli derecede öğrenilmesini sağ-
layacak şekilde düzenler ve uygularlar. Müfettiş yardımcıları da bu suretle gereği gibi yetişmeye
gayret ederler.
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c) Üçüncü dönem çalışmaları: En az bir yıllık birinci ve ikinci dönem çalışmalarını bi-
tiren müfettiş yardımcılarından, Kurul Başkanınca yapılacak değerlendirme sonucu yeterli ol-
duğu anlaşılanlara, Kurul Başkanının önerisi üzerine Bakan onayı ile resen iş görme yetkisi
verilebilir. Bu şekilde yetkili kılınan müfettiş yardımcıları, müfettişlerin sahip olduğu yetkileri
haizdir.

ç) Müfettiş yardımcıları, yetiştirme programı kapsamında Kurul Başkanlığınca belir-
lenen konularda tez hazırlar. Tez konularının belirlenmesi, tez jürisi oluşturulması, tezin kabulü
gibi hususlar Başkanlıkça belirlenir.

(2) Müfettiş yardımcılarına, bağımsız olarak teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi ve-
rilmesinde refakatinde çalıştıkları müfettişlerin görüşleri dikkate alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Müfettişlik Yeterlik Sınavı

Müfettişlik yeterlik sınavına girme hakkının kazanılması
MADDE 34 – (1) Müfettiş yardımcıları üç yıl süreli eğitim ve yardımcılık dönemi so-

nunda yeterlik sınavına tabi tutulur.
Yeterlik sınavından önce Kuruldan çıkarılma
MADDE 35 – (1) Müfettiş yardımcılığı döneminde, müfettişlik mesleği ile bağdaşma-

yacak tutum ve davranışları Kurul Başkanlığınca bir rapor ile saptananlar yeterlik sınavı bek-
lenilmeksizin Bakanlık teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

Yeterlik sınavı tarihinin bildirilmesi
MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavına girmeye hak kazanan müfettiş yardımcılarına, yazılı

ve sözlü olarak iki bölüm halinde tâbi tutulacakları yeterlik sınavının tarihi, saati ve yeri, sınav
tarihinden en az iki ay önce yazıyla bildirilir.

Yeterlik sınavı kurulu
MADDE 37 – (1) Müfettişlik yeterlik sınavını yapacak kurul, Teftiş Kurulu Başkanının

başkanlığında, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla saptanan dört müfettişten oluşur. Ayrıca
müfettişler arasından aynı usulle dört yedek üye belirlenir.

Yeterlik sınavı konuları
MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü bölümleri aşağıdaki konulardan

yapılır:
a) Bakanlık mevzuatı, Bakanlıkla ilgili diğer mevzuat ve Bakanlık görev alanıyla ilgili

genel bilgiler.
b) Bakanlık teşkilatı, politikası ve ilkeleri.
c) Mali mevzuat.
ç) Personel mevzuatı.
d) Teftiş ve soruşturma mevzuatı ve uygulaması.
Yazılı sınav sorularının hazırlanması
MADDE 39 – (1) Yazılı sınav soruları, 38 inci maddede yer alan konuların her birinden

en az iki soruyu içerecek şekilde sınav kurulunca hazırlanır. Sınav süresi ve her soruya verilecek
puanlar da sınav kurulu tarafından tespit edildikten sonra, hazırlanan sorular kurul üyeleri ta-
rafından imzalanarak mühürlü zarf içinde sınav kurulu başkanına sunulur.

Yazılı sınavın yapılma şekli
MADDE 40 – (1) İçinde sınav soruları bulunan mühürlü zarf sınava katılanların huzu-

runda açılarak müfettiş yardımcılarına dağıtılır veya yazdırılır. Sınava katılan müfettiş yardım-
cılarının isimleri ve sınav sonunda kaç sayfa sınav kağıdı toplandığı bir tutanakla tespit edilir
ve sınav kurulu başkanına sunulur. Sınava, sınav kurulu üyeleri gözcülük eder.
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(2) Müfettiş yardımcıları, sınav sorularının cevaplarını mühürlü sınav kağıtlarına ya-
zarlar. Sınav kağıtlarına, kapatılacak yer dışında, adayların kimliğini belirtecek herhangi bir
yazı yazılamaz ve işaret konulamaz. Kâğıdına bu şekilde yazı yazan veya işaret koyan aday-
larla, sınavda kopya çektiği tespit edilen adaylar hakkında sınav kurulunca tutanak düzenlenir
ve bu kişiler ilgili sınavda başarısız sayılır.

(3) Yeterlik sınavına girecek müfettiş yardımcılarından hastalık, bir yakınının ölümü
ve benzeri geçerli bir nedenle sınava katılamayanlar olduğunda, durumun resmi belgeyle tevsiki
halinde sınav kurulu sınavın ileri bir tarihte yapılmasına karar verebilir. Bu halde durum bir
tutanakla tespit edilir ve yeni sınav tarihi adaylara yazıyla bildirilir.

Yazılı sınav kağıtlarının değerlendirilmesi
MADDE 41 – (1) Yazılı sınav kağıtları sınav kurulu üyeleri tarafından yüz tam puan

üzerinden değerlendirilir.
(2) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için üyelerin verdiği notların ortalamasının en

az yetmiş olması gerekir.
(3) Sınav kurulu yazılı sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlar.
Sözlü sınav
MADDE 42 – (1) Yazılı sınavda başarılı olan müfettiş yardımcıları sözlü sınava tabi

tutulur. Sözlü sınavda müfettiş yardımcılarına sınav kurulu üyelerinin her biri yüz tam puan
üzerinden puan verir. Verilen puanların ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda
başarılı sayılabilmek için bu puanın en az yetmiş olması şarttır.

(2) Sınav kurulu, sözlü sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlar.
Yeterlik sınavı notu
MADDE 43 – (1) Müfettişlik yeterlik sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının or-

talamasıdır.
Yeterlik sınavını başaramayanlar
MADDE 44 – (1) Yeterlik sınavına girip başaramayanlar ile haklı ya da zorlayıcı bir

neden olmaksızın bu sınava girmeyenlerin Kurulla ilişikleri kesilir. Bu kişiler, Bakanlık teşki-
latında durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

Müfettişliğe atanma
MADDE 45 – (1) Müfettiş yardımcılığında en az üç yıl çalışıp yeterlik sınavını başar-

mış olanlar, bu sınavdaki başarı sırasına göre 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usul-
lerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine istinaden Cumhurbaşkanı onayı ile müfettişliğe
atanırlar. Yeterlik sınavı puanlarının eşitliği halinde müfettiş yardımcılığı kıdemi dikkate alınır.

ALTINCI BÖLÜM
Kurul Başkanlığına, Başmüfettişliğe Atanma; Müfettişliğe Yeniden Atanma ve Kıdem

Kurul Başkanlığına atanma ve vekalet
MADDE 46 – (1) Kurul Başkanı, 3 sayılı Üst Kademe Yöneticileri ile Kamu Kurum ve

Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine istinaden Cumhurbaşkanınca
atanır.

(2) Kurul Başkanının herhangi bir nedenle geçici olarak görevden ayrılması ya da kad-
rosunun boşalması durumunda Kurul Başkanlığına atanma koşullarını taşıyanlardan biri, Bakan
tarafından başkan vekili olarak görevlendirilir.

Başmüfettişliğe atanma
MADDE 47 – (1) Müfettişler; kıdem, mesleki yetenek ve başarı durumları göz önünde

tutularak Kurul Başkanının önerisi üzerine başmüfettişliğe atanırlar.
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(2) Başmüfettişliğe atanabilmek için Kurulda geçirilen hizmet süresinin, müfettiş yar-
dımcılığında geçirilen süre dahil on yıldan az olmaması şarttır.

Müfettişliğe yeniden atanma
MADDE 48 – (1) Kuruldan istifa ederek ya da naklen ayrılmış olanlar yazılı talepleri

üzerine, müfettişlik özyapı ve niteliklerini kaybetmemiş olmaları, durumları itibarıyla atana-
bilecekleri boş kadro bulunması ve Kurul Başkanı tarafından olumlu görüş verilmesi koşuluyla
yeniden müfettişliğe atanabilirler.

Kıdem
MADDE 49 – (1) Kıdem, dönemi aynı olan müfettiş yardımcıları arasında giriş sına-

vındaki, müfettişler arasında yeterlik sınavındaki başarı sırasına göre, dönemleri farklı müfet-
tişler ve müfettiş yardımcılarında ise dönemleri arasındaki sıraya göre belirlenir.

(2) Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra görevinden ayrılanlardan tekrar müfettişliğe
dönenlerin kıdemi kendi dönemlerinin sonunda, bu dönemden kimse kalmamış ise bir önceki
dönemin sonunda olacak şekilde belirlenir.

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

(4) Mesleğe yarışma sınavı olmadan ve/veya yeterlik almadan atananların; denetim hiz-
metleri dışında geçen hizmet sürelerinin yarısı, denetim mesleğinde geçen sürelerin tamamı
denetim meslek kıdeminden sayılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çalışma Usul ve Esasları

Görevlendirme
MADDE 50 – (1) Müfettişler, Bakanın emir veya onayı üzerine Kurul Başkanından

aldıkları talimatla görev yaparlar ve sonuçlarını Kurul Başkanlığına bildirirler.
Çalışma biçimi
MADDE 51 – (1) Müfettişler görevlendirildikleri konularda müstakilen çalışırlar. An-

cak, gerekli görülen durumlarda teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerinin birden fazla mü-
fettiş tarafından birlikte yürütülmesi de mümkündür. Bu tür çalışmalarda en kıdemli müfettiş
işbölümünü yapmak, işlerin sağlıklı ve süratle sonuçlandırılmasını sağlamak ve Kurul Baş-
kanlığıyla haberleşmeyi yürütmekle görevli ve yetkilidir.

Koordinasyon görevi
MADDE 52 – (1) Müfettişler, görevlendirildikleri konuda Bakanlık teşkilatıyla bağlı

kurum ve kuruluşlarca veya valilik ve kaymakamlıklarca başlatılmış olan denetleme, inceleme,
soruşturma ve araştırmaların koordinasyonu görevini de yerine getirirler. Müfettişlerin istemesi
halinde, yapılan bu tür çalışmalarla ilgili bilgi ve belgeler derhal kendilerine devredilir.

İşin devamlılığı ve devri
MADDE 53 – (1) Müfettişler, başladıkları işleri bizzat yapıp bitirmek zorundadırlar.

Geri bırakma veya devir zorunluluğu doğduğu takdirde, ellerindeki işleri Kurul Başkanından
izin alarak geri bırakır veya devredebilirler.

Müfettişlerin uyacakları hususlar
MADDE 54 – (1) Müfettişler, mesleğin ve sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven

duygusunu sarsacak davranışlarda bulunamazlar. Ayrıca;
a) İcraya karışamazlar.
b) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir tarih ve imza

dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar.
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c) Teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma için gidecekleri yerleri ve yapacakları işleri
ve öğrendikleri sırları açıklayamazlar.

ç) Teftiş, inceleme ve soruşturmalarda; görevliler, iş sahipleri, şüpheli ve tanıklarla yan-
sızlıklarından kuşku uyandıracak biçimde ilişki kuramazlar.

Yazışma yöntemi
MADDE 55 – (1) Müfettişler, görevlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları,

gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlık-
ların merkez ve yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmalarını Kurul Başkanlığı aracılığıyla yaparlar.

Yurt dışına gönderilme
MADDE 56 – (1) Müfettişler, Bakanlığı ilgilendiren konularda inceleme ve araştırmalar

yapmak ve meslekî bilgilerini artırmak üzere Kurul Başkanının önerisi ve Bakanın onayıyla
kıdem esasına göre 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe ko-
nulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönet-
melik hükümleri çerçevesinde en çok bir yıl süreyle yurt dışına gönderilebilirler.

(2) Yurt dışına gönderilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenledikleri
raporları, döndükleri tarihten itibaren en geç üç ay içinde Kurul Başkanlığına verirler.

Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri
MADDE 57 – (1) Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri hizmetlerini yürütmekle gö-

revlendirilen kişi yahut kişiler, Kurul Başkanının emirleri doğrultusunda yeter sayıda personel
ile büro işlerini gereği gibi yürütmekle görevli ve yetkilidir.

(2) Bu amaçla görevlendirilenler;
a) Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevap-

larını sevk etmek,
b) Müfettişlerden gelen rapor, tahkikat evrakı ve sair yazıları kayıt etmek ve ilgili ol-

duğu yerlere göndermek, ilgili birimlerce yapılması gereken işlemlerin sonuçlarını izlemek,
geciken işler hakkında Başkana bilgi vermek ve bunların işlemleri tamamlanıp dosyaları ka-
patılıncaya kadar tekit ve takiplerini yürütmek,

c) İşleri biten rapor, yazı ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek, oluşturulan
arşiv kayıt sistemine düzenli bir şekilde kayıt edilmesini ve muhafazasını sağlamak,

ç) Teftiş Kurulu çalışanlarının özlük işlerini yürütmek ve bunlarla ilgili kayıt ve dos-
yaları tutmak,

d) Yolluklarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
e) Kurulun ayniyatla ilgili her türlü iş ve işlemlerini yürütmek, kayıtlarını tutmak; Ku-

rula ait odaların temizlik, tamir ve benzeri işlerinin düzenli bir şekilde yapılması için gerekli
tedbirleri almak ve kontrollerini yapmak,

f) Kitaplığa intikal eden kitap, dergi ve benzeri yayınların kayıt ve korunmasını sağla-
mak, faydalanmaya hazır halde bulundurmak,

g) Kurulun çalışmaları ile ilgili kayıt, cetvel, istatistik ve dosyaları tutmak ve arşivi dü-
zenlemek,

ğ) Kurulun yıllık bütçesini hazırlamak, tahakkuk işlerini yapmak,
h) Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
hususlarında sorumludurlar.
(3) Büro işlerinde gizlilik esastır. Müfettiş raporu, yazışmalar ve ilgili dosyalar Baş-

kanlığın izni olmadan kimseye gösterilemez ve verilemez. Büro işlerini yürütmekle görevlen-
dirilen personel görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

(4) Görevlendirilen tüm personel büro işlerini gereği gibi yapmaktan Başkan ve başkan
yardımcılarına karşı sorumludur.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Raporlar

Rapor çeşitleri
MADDE 58 – (1) Müfettişler çalışmaları sonunda işin özelliğine göre;
a) Araştırma raporu,
b) Cevaplı rapor,
c) İnceleme raporu,
ç) Ön inceleme raporu,
d) Soruşturma raporu,
düzenler.
Araştırma raporu
MADDE 59 – (1) Araştırma raporu;
a) Yürürlükteki kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik, yönerge, karar, ge-

nelge ve emirlerin uygulanmasında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile
yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkındaki görüş ve önerilerin,

b) Bakanlıkça araştırma yaptırılan çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin,
c) Mesleki ve bilimsel çalışmaların sonuçlarının,
bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.
(2) Araştırma raporları, konularının ilgilendirdiği birimler göz önünde tutularak yeterli

sayıda hazırlanır. Bu raporlar Başkanlıkça gereği yapılmak üzere ilgili yerlere gönderilir.
Cevaplı rapor
MADDE 60 – (1) Teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi

gereken işlemleri belirleyen, denetlenenlerin cevaplarıyla bu cevaplara ilişkin müfettişin son
görüşü ve birimin genel durumunu içeren hususlarda cevaplı rapor düzenlenir.

(2) Her birim için tek bir cevaplı rapor düzenlenmesi esas olmakla birlikte, zorunlu hal-
lerde servis veya fonksiyonlar itibarıyla ayrı ayrı cevaplı rapor düzenlenebilir.

(3) Cevaplı raporlar teftiş sonunda yerinde düzenlenir ve başlıca şu bilgileri kapsar:
a) Görev emrinin tarih ve sayısı, teftiş edilen birim, teftiş dönemi, teftişe başlama ve

bitirme tarihleri.
b) Noksan ve hatalı görülen hususların hangi kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ

ve kararların hangi maddeleriyle ilgili olduğu.
c) Raporun madde, sayfa ve ek sayısı ile cevaplandırma süresi.
(4) Cevaplı rapor üç nüsha düzenlenerek ilgili birime tebliğ edilir. Müfettiş tarafından

on günden az olmamak üzere verilecek süre içinde ilgili memur ve amirler tarafından cevap-
landırıldıktan sonra ilk iki nüshası müfettişe geri gönderilir. Üçüncü nüshası denetim dosya-
sında saklanır.

(5) Raporları verilen süre içinde cevaplandırarak müfettişe geri vermeyen ilgililerin ge-
cikme sebebini bildirmeleri gerekir. Gecikme gerekçesi göstermeyen veya gösterdiği gerekçe
haklı nedenlere dayanmayan ilgililer hakkında disiplin hükümlerinin uygulanması için müfet-
tişlerce Kurul Başkanlığına yazı yazılır.

(6) İlgililerce verilen cevapların müfettişlikçe uygun görülmemesi halinde son görüş
ve tekliflerin açık ve gerekçeli yazılmasına önem verilir. Ayrıca, müfettişler verilen cevaplar
ve eleştiri konusu yapılmayan hususlarda birimin genel durumunu belirtir son görüşlerini yazıp
denetlenen memurların adları, soyadları, unvanları ve gerekli diğer bilgileri ihtiva eden personel
listesi, denetim sırasında tuttukları tutanaklar ile gerekli diğer belgeleri de ekleyerek cevaplı
raporu bir ay içinde Kurul Başkanlığına verirler.
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(7) Cevaplı rapor düzenlenmesine gerek görülmeyen hallerde durum hakkında müfettiş
tarafından denetim defterine şerh düşülür.

(8) Merkez teşkilatına sevk edilen cevaplı raporlarda belirtilen ve yerine getirilmesi ge-
reken hususlarla ilgili olarak merkez teşkilatı tarafından da ilgili birime ayrıca talimat verilerek
sonuçları takip edilir.

İnceleme raporu
MADDE 61 – (1) Teftişlerde cevaplı rapor düzenlenmemesi halinde birimin genel du-

rumunu içeren hususların, Bakanlıkça inceletilen çeşitli konular hakkında düşüncelerin ve
ihbar, şikâyet üzerine yapılan inceleme sonucunda soruşturmayı gerektirir hal bulunmadığı
takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.

(2) İnceleme raporları, konularının ilgilendirdiği birimler göz önünde tutularak yeterli
sayıda hazırlanır. Bu raporlar Başkanlıkça gereği yapılmak üzere ilgili yerlere gönderilir.

Ön inceleme raporu
MADDE 62 – (1) Müfettişler, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Ka-

mu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililer hakkında gerekli
bilgi ve belgeleri toplayıp görüşlerini içeren bir ön inceleme raporu tanzim ederek Başkanlığa
sunarlar.

(2) 4483 sayılı Kanuna göre yapılan ön incelemelerde, inceleme emrinin tarihi ve sayısı
ile incelemeye nasıl başlandığı gösterilir. Hakkında ön inceleme yapılanın görevi ve kimliği,
incelemeye konu olan olay ve suçlar, incelemenin ne şekilde geliştiği ile elde edilen deliller ve
hakkında ön inceleme yapılan şahsın ifadesinin özeti yazılır. Hakkında ön inceleme yürütülen
memur veya diğer kamu görevlilerinin işledikleri belirtilen suç birden fazla ise söz konusu suç-
ların her biri ayrı ayrı ele alınarak elde edilen delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır
ve ön inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesine
gerek olup olmadığına, gerekiyorsa hakkında uygulanması gereken ceza maddesine ilişkin gö-
rüş belirtilir.

Soruşturma raporu
MADDE 63 – (1) Yürürlükteki ceza mevzuatına göre suç ya da personel mevzuatına

göre disiplin suçu oluşturan eylem ve işlemlerden dolayı yapılan soruşturmaların sonuçları so-
ruşturma raporuna bağlanır.

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

(3) Disiplin yaptırımı ya da idari karar alınmasına esas olan soruşturma raporları yeterli
sayıda düzenlenerek Kurul Başkanlığına sunulur.

(4) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuz-
luklarla Mücadele Kanunu uyarınca yapılan soruşturma sonucu, 3628 sayılı Kanunun 17 nci
maddesindeki suçlardan dolayı düzenlenen soruşturma raporunun aslı müfettiş tarafından doğ-
rudan yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına, bir nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığına sunulur.

Genel durum raporu
MADDE 64 – (1) Genel durum raporu; gerekli görülen hallerde, Kurulun yıllık çalış-

malarının sonuçlarına göre Bakanlıkça uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel
durumu, idarede gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi için alı-
nacak yasal ve idari önlemlere ilişkin görüş ve önerileri içerir ve Bakana sunulmak üzere Baş-
kanlıkça hazırlanır.
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(2) Bu raporlara aşağıdaki hususlar yazılır:
a) Teftiş yeri, teftişi yapılan birim veya servisler ve yazılan raporlar.
b) Teftiş edilen birimlerin kadro ve iş hacmi, kadroların ve personelin sayı ve vasıfları

yönünden yeterli olup olmadıkları.
c) İhbar ve şikâyet konuları, bunlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturmaların neti-

celeri.
ç) Diğer inceleme konuları, yapılan incelemelerin neticeleri.
d) Görevden uzaklaştırılan, tayini teklif edilen memur varsa sayıları ve sebepleri.
e) Mevzuatın uygulanmasında görülen genel hata ve noksanlıklar.
f) Çalışma yerleri ve çalışma araçları ile diğer ihtiyaçlar.
g) Gerekli görülen diğer hususlar.
Raporlar üzerinde Kurul Başkanlığınca yapılacak işlemler
MADDE 65 – (1) Başkanlığa sunulan raporlar, Başkanlıkça incelendikten sonra Bakan

onayına sunulur.
(2) Rapor incelemesi sonucunda düzeltilmesi veya tamamlatılması gereken hususlar

tespit edilirse, bunların giderilmesi raporu düzenleyen müfettişten istenir.
(3) Müfettiş rapordaki yanlışlıkları düzeltmek ve eksiklikleri tamamlamakla yükümlüdür.
(4) Başkanlıkça, raporda belirtilen görüş ve kanaate iştirak edilmemesi ve bu kapsamda

müfettişin isteğe katılmaması sonucunda görüş birliğine varılamaması halinde, müfettişin görüş
ve kanaati ile Başkanlık görüşünün yer aldığı bir onay hazırlanır ve Bakana sunulur.

(5) Bakan onayında yer alan hususların gereğinin yerine getirilmesini teminen gerekli
yazışmalar Başkanlıkça yürütülür.

(6) Raporlar üzerine ilgili birimlerce yapılması gereken işlemler Başkanlıkça takip edilir.
Sonuç bildirimi
MADDE 66 – (1) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatıyla bağlı kuruluşlar ile

Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşlar, Bakan onayına bağlanmış raporlarda belirtilen
ve yerine getirilmesi gereken iş ve işlemlerden kendileriyle ilgili olanların sonuçlarını, ayrıca
tarih belirtilmemişse en geç üç ay içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek zorundadır. Üç
ay içinde sonuçlandırılması mümkün olmayan iş ve işlemler hakkında sonuçlanıncaya kadar
her üç ayda bir gelişmeler hakkında bilgi verilir.

(2) Raporlar üzerine yapılan iş ve işlemlerle ilgili sonuçlar, Teftiş Kurulu Başkanlığınca,
raporu yazan müfettişe, rapor birden fazla müfettişe ait ise en kıdemlisine gönderilir.

(3) Sonuçlar müfettiş tarafından, yeterli bulunmadığı takdirde konu ile ilgili görüşleri
ile birlikte en geç otuz gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Denetlenenlerin Yükümlülük ve Sorumlulukları

Denetime yardımcı olunması
MADDE 67 – (1) Bakanlık teşkilatı, bağlı, ilgili, ilişkili ve Bakanlık denetimi altındaki

kurum ve kuruluşlarda görevli bulunanlar, müfettişlerin yürüttükleri hizmet yönünden gerekli
gördükleri, gizli de olsa bütün belge, defter, dosya ve kayıtları, para ve para hükmündeki evrak
ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı istendiğinde müfettişlere geciktirmeden vermek ve bunların
incelenme ve sayılmasını kolaylaştırmak zorundadırlar. Müfettişler bunların onaylı örneklerini,
bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak; kasa, depo ve ambarları incelemek ve
saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım isteminde bulunmak, ge-
rektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek
yetkisine sahiptirler.
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(2) Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri, dos-
yasında saklanmak üzere alındığı yere verilir.

(3) Denetlenenler, müfettişlerce sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden ya-
nıtlamakla yükümlüdür.

(4) Teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma yapılan birim ve kuruluşların yöneticileri,
hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için müfettişlere görevleri süresince konumlarına uygun
bir yer sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadır.

Denetlenenlerce izin kullanılması
MADDE 68 – (1) Denetlenen kuruluş görevlilerinin, hastalık ve benzeri zorunlu ne-

denler dışında, izne ayrılmasından önce müfettişin olumlu görüşü alınır. İzin kullanmaya baş-
lamış olan görevliler, müfettiş tarafından gerekli görülmesi halinde en kısa sürede görevlerine
başlamak zorundadır.

Teftiş dosyası
MADDE 69 – (1) Teftiş edilen kurum ve kuruluşlarda bir teftiş dosyası tutulur. Teftiş

dosyasına, birimin geçmiş yıllardaki teftişleri neticesinde tanzim edilmiş bulunan cevaplı ra-
porların bir nüshası ile cevaplı rapor düzenlenmediği hallerde tanzim edilmiş bulunan inceleme
raporlarına ilişkin olarak Bakanlık merkezinden gönderilen emir ve talimatlar ile yazılar ve
bunlara dayalı olarak gerçekleştirilen iş ve işlemlere dair belgeler konulur. Müfettişler, tetkik
ettikleri birimlerdeki teftiş dosyalarını inceleyerek eleştirilen konularda ne ölçüde düzeltme
yapıldığına, teftiş sonunda gönderilen talimat ve emirlere uyulup uyulmadığına bakarlar.

ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Berat ve mühür
MADDE 70 – (1) Müfettişlere ve yetkili kılınmış müfettiş yardımcılarına beratıyla bir-

likte mühür verilir.
Ayrılmada yapılacak işlemler
MADDE 71 – (1) Müfettişlikten ayrılanlar; sonuçlandırılmış görevlere ilişkin raporları,

henüz sonuçlandırılmamış görevlere ilişkin belgeleri, kendilerine teslim edilen resmi mühür
ve beratı, kimlik belgesini, demirbaş ve diğer eşyayı on beş gün içinde Teftiş Kurulu Başkan-
lığına iade etmek zorundadır. Sonuçlandırılmamış görevlere ilişkin işlemler 53 üncü maddeye
göre yürütülür.

Yönerge
MADDE 72 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ve Müfettişlerin çalışma usul ve esas-

ları ile yapacakları teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerine ait diğer hususlar Teftiş
Kurulu Başkanlığınca çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

Teftiş Kuruluna bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 73 – (1) Bakanlık merkez birimleri uygulamaya yönelik tebliğ, genelge ve

benzeri ad altında çıkarılan mevzuatı bilgi için Başkanlığa göndermekle yükümlüdürler.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 74 – (1) 1/3/2007 tarihli ve 26449 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kültür

ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 75 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 76 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

Teftiş Kurulu Başkanlığının teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Ku-

rulu Başkanlığının görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, başmüfettişler, müfettişler, müfettiş yar-
dımcıları ve Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilen-
lerin sorumluluklarını, Teftiş Kurulu Başkanı ile başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcıla-
rının atanmalarını, özlük haklarını ve Teftiş Kurulu ile başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yar-
dımcılarının çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Ka-

rarname, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 24/4/2013 tarihli ve
6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun hükümle-
rine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Başkan: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanını,
b) Başkanlık: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığını,
c) Büro: Teftiş Kurulu Başkanlığı Bürosunu,
ç) Büro personeli: Büroda görevli şef ve memurları,
d) Genel Müdür: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürünü,
e) Genel müdürlük: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
f) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,
g) Müfettiş: Teftiş Kurulu Başkanı ile başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarını,
ğ) Refakat müfettişi: Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen

müfettişleri,
h) Şirket: TCDD Taşımacılık Anonim Şirketini,
ı) Şube Müdürü: Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürünü,
i) TCDD Taşımacılık A.Ş.: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Ano-

nim Şirketi Genel Müdürlüğünü,
j) Teftiş Kurulu: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat, Görev ve Yetkiler

Teftiş Kurulu Başkanlığının kuruluşu
MADDE 5 – (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı; Başkan, başmüfettişler, müfettişler, müfettiş

yardımcıları, Şube Müdürü ve büro personelinden oluşur.
Teşkilat ve bağlılık
MADDE 6 – (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı, doğrudan Genel Müdüre bağlıdır. Başkan

görevlerini, müfettişler ise teftiş, inceleme ve soruşturmaları Genel Müdür adına yaparlar.
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(2) Teftiş Kurulu Başkanlığının yazı, hesap, arşiv, kütüphane ve benzeri işler ile bilgi
işlem ortamındaki tüm işleri Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüğünce yürütülür.

Görev merkezi
MADDE 7 – (1) Teftiş Kurulu Başkanlığının görev merkezi Ankara’dır. Bu merkez

müfettişlerin de görev merkezidir.
(2) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürün onayını alarak devamlı teftiş ve denetimi

sağlamak amacıyla, müfettiş bulundurulmasını gerektiren bölgelerde görev merkezleri tesis
edebilir.

Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri
MADDE 8 – (1) Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Teftişin etkin bir biçimde yürütülmesi hususunda kabul edilen genel prensipler doğ-

rultusunda Genel Müdürlükteki uygulama esaslarını tespit etmek, müfettişler tarafından yapı-
lacak teftiş, inceleme ve soruşturmalara ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve
ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, teftişlerin etkililiğini ve ve-
rimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak ve personelin verimli
çalışmasını teşvik edici bir teftiş sistemini geliştirmek.

b) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra birimlerinde her türlü teftiş, inceleme ve soruş-
turma yaptırmak.

c) Genel Müdürlüğün görevleri ile ilgili mevzuatın uygulanış biçimleri ile tespit olunan
noksanlık ve aksaklıklar hakkında teklifte bulunmak.

ç) Genel Müdürlükçe yürütülen faaliyetlerin hedef ve amaçlara uygun olarak daha etkin
gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak, uygulamada karşılaşılan sorunlara çözümler üretmek,
Genel Müdürlük politikalarının etkinliğini değerlendirmek, uygulama yöntem ve sonuçları üze-
rinde analizler yaparak alternatif öneriler sunmak, yeni politikaların Genel Müdürlük birimle-
rince daha iyi anlaşılmasını temin etmek amacıyla çalışmalar yapmak.

Teftiş Kurulu Başkanının atanması
MADDE 9 – (1) Teftiş Kurulu Başkanlığına, Teftiş Kurulunda müfettiş yardımcılığı

dâhil en az 5 yıl müfettişlik hizmeti bulunan müfettişler arasından atama yapılır.
Teftiş Kurulu Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 10 – (1) Başkan, müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup aşağıdaki görevleri

yapar:
a) 8 inci maddede belirtilen görevleri, Genel Müdürün emir ve onayı ile Genel Müdür

adına yürütmek.
b) Teftiş Kurulunu yönetmek, müfettiş ve Şube Müdürlüğü personelinin çalışmalarını

düzenlemek ve denetlemek.
c) Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak.
ç) Yıllık Teftiş Programını hazırlayıp, Genel Müdürün onayına sunmak ve programın

uygulanmasını sağlamak.
d) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, varsa eksikliklerin giderilmesini sağlamak,

teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarını değerlendirmek, sonucu hakkında Başkanlık görüşünü
belirterek Genel Müdürün onayına sunmak ve onaylanan raporları Genel Müdürlüğün ilgili bi-
rimlerine göndermek, alınacak önlemleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alın-
ması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulunmak.

e) Müfettişleri meslekleri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bu amaçla
müfettişlerin yurt içinde ve yurt dışında inceleme ve araştırma yapmalarını sağlamak, mesleki,
genel kültür ve yabancı dil bilgilerinin artırılması yönünde, meslek içi eğitim, kurs, seminer,
toplantılar düzenlemek, teftiş ve denetim hizmetlerine ilişkin ulusal ve uluslararası sertifika
programlarına katılmalarını sağlamak.
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f) Müfettiş yardımcılarının işe alınmasını ve üç yıllık yardımcılık döneminde yetişme-
lerini sağlayıcı tedbirleri almak.

g) Mevzuatın, müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde, görüş ve uygulama
birliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve
aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak veya yaptırarak alınması gereken
tedbirler konusunda Genel Müdürlük Makamına tekliflerde bulunmak.

h) Teftiş Kurulu Başkanlığının tüm faaliyet alanına ilişkin uygulama birliğinin sağlan-
masına yönelik rehber ve talimatların hazırlanmasını ve uygulanmasını temin etmek.

ı) Genel Müdürlük Makamınca teftiş hizmetleriyle ilgili olarak verilecek diğer görevleri
yapmak.

Teftiş Kurulu Başkanına yardım
MADDE 11 – (1) Başkan, kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda müfettişi,

Genel Müdürün onayı ile refakat müfettişi olarak görevlendirebilir.
Teftiş Kurulu Başkanına vekâlet
MADDE 12 – (1) Başkan geçici sebeple görevden ayrıldığında vekâlet görevini refakat

müfettişlerinden birine, refakat müfettişi görevlendirilmemiş veya görevini geçici sebepler ile
ifa edemeyecek durumda ise uygun göreceği bir müfettişe verir.

Müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 13 – (1) Müfettişler, Genel Müdür adına;
a) Teftiş programları veya program dışı talimatlarla Şirket üretim ve hizmet birimleri

ile Şirketin ilişiği olan diğer faaliyet alanlarında teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak ve so-
nucunu raporla Başkanlığa sunmak,

b) Teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında gördüğü veya bilgi edindiği suç kapsamına
giren fiilleri anında Başkana bildirmek,

c) Görevin yürütülmesi sırasında gerektiğinde, Şirketin merkez ve taşra ünitelerindeki
görevlilerin muhafazasına verilmiş olan ayni, nakdi, menkul ve gayrimenkul her türlü varlıklara
ilişkin sayım yapmak, bunlara ait gizli olsun veya olmasın her türlü evrak, dosya, vesika ve
elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamındaki verileri tetkik etmek veya almak, tas-
dikli örnek veya fotokopilerini bırakmak suretiyle belgelerin asıllarını almak,

ç) Bu Yönetmelikte yazılı esaslara göre ilgili personeli görevden uzaklaştırmak,
d) Görevleri sırasında gerekli gördükleri kimselerin, yazılı veya sözlü ifadelerine baş-

vurmak,
e) Gerektiğinde, ilgili işyeri personelinden yıllık izne ayrılmış olanların, izinleri bitme-

den görevlerine dönmeleri iş bakımından zorunlu görüldüğü takdirde, göreve başlamalarını iş-
yeri amirinden istemek,

f) Gerektiğinde bilirkişi olarak yararlanmak amacıyla Şirket birimlerinin yetkili amir-
lerinden personel talebinde bulunmak, çalışma yer ve programını düzenlemek, Şirket dışından
bilirkişi görevlendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda Teftiş Kurulu Başkanlığına öneride
bulunmak,

g) Şirketin merkez ve taşra birimlerinde başlatılmış olan teftiş, inceleme ve soruşturma
kapsamında görevlendirildikleri takdirde, gerekli bulmaları halinde daha önce yapılmış çalış-
malar ile ilgili bilgi ve belgeleri devralıp, düzenlenecek raporu Başkanlığa sunmak,

ğ) Refakatine verilen müfettiş yardımcılarının yetişmesini sağlamak, çalışma, verim,
tutum ve davranışları hakkında gizli yazı ile Başkanlığa bilgi vermek,

h) Teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında, mevzuatın uygulanmasında yönetsel ve iş-
letmecilik prensip ve esasları açısından görülen aksaklık ve noksanlıkların giderilmesine ve
işlerin daha düzenli yürütülmesine yönelik önerilerde bulunmak,

ı) Başkanlık tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,
görev ve yetkilerini haizdirler.
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(2) Müfettişler yaptıkları çalışmalar ve hazırladıkları raporlardan ilgili mevzuat çerçe-
vesinde sorumludurlar.

(3) Müfettiş yardımcılarının bu yetkilerini kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak görev
yapabilmeleri, belirli bir yetişme süresinin sonunda kendilerine yetki verilmesiyle mümkündür.

Görevlendirme
MADDE 14 – (1) Müfettişler, Genel Müdürün emri ve onayı üzerine Teftiş Kurulu

Başkanından aldıkları talimatla görev yaparlar ve bu Yönetmelikte kendilerine verilmiş yetki-
leri, görevlendirildikleri her yerde Genel Müdür adına kullanırlar.

(2) Genel Müdür sınırlarını ve konularını belirlemek suretiyle görevlendirme yetkisini
Teftiş Kurulu Başkanına verebilir.

(3) Müfettişlere, Genel Müdür ile Başkan dışında hiçbir yerden emir verilemez.
Müfettişlerin uyacakları hususlar
MADDE 15 – (1) Müfettişler;
a) Bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygu-

sunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmamakla,
b) İcraya müdahale etmemekle,
c) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve düzeltme yapmamakla,
ç) Beşeri ilişkilerin gerektirdiği hususlar dışında teftişe veya soruşturmaya tabi kimse-

lerle hususi münasebetler tesis etmemekle,
d) Teftişe gidecekleri yerleri, yapacakları işleri, görevleri dolayısıyla edindikleri gizli

bilgi ve belgeleri açıklamamakla,
e) Teftiş, inceleme ve soruşturma için gittikleri yerlere varışlarını ve ayrılışlarını Baş-

kanlığa bildirmekle,
f) Teftiş, inceleme ve soruşturma işlerinin aksamamasına, gecikmemesine ve düzenli

olarak yürütülmesine özen göstermek, süresinde bitirilemeyeceği anlaşılan işler hakkında ne-
denlerini de belirtmek suretiyle Başkanlığa bilgi vermekle,

g) Başladıkları işlerin sonuçlanması başka yerlerde de inceleme ve soruşturma yapıl-
masına bağlı bulunduğu takdirde durumu Başkanlığa bildirerek, alacakları emir uyarınca ha-
reket etmekle,

yükümlüdürler.
Müfettişlik güvencesi
MADDE 16 – (1) Teftiş hizmetleri diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak dü-

zenlendiğinden müfettişler kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağ-
daşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer
idari görevlere atanamazlar.

(2) Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu,
müfettiş raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.

Görevden uzaklaştırma
MADDE 17 – (1) Müfettişler;
a) Görevi başında kalması sakıncalı olan,
b) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve ayniyatı, bunların hesap,

belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınan, teftiş, in-
celeme ve soruşturmayı güçleştirecek veya engelleyecek davranışlarda bulunan,

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

ç) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapan,
d) İşyerlerinde kişilere ve mallara karşı ağır zararda bulunacağına dair hakkında kuv-

vetli emare bulunan,
personeli görevden uzaklaştırabilirler.
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(2) Görevden uzaklaştırma tedbiri, teftiş ve soruşturmanın her safhasında alınabilir. An-
cak, görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının mahzuru olduğunun açık bir
şekilde ortaya konması, birinci fıkranın (b) bendinde yazılan hususun ise bir tutanakla tespit
edilmesi gerekir.

(3) Görevden uzaklaştırma keyfiyeti, müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte Genel
Müdürlüğe, Teftiş Kurulu Başkanlığına, atamaya yetkili amirine ve diğer ilgililere yazıyla he-
men bildirilir.

(4) Teftiş ve soruşturma sonunda disiplin yönünden görevden çıkarma veya cezai bir
işlem uygulanmasına lüzum kalmayan personel için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri,
müfettişin vereceği yazı veya rapor üzerine, tayine yetkili amirlerce derhal kaldırılır.

Müşterek çalışmalar
MADDE 18 – (1) Teftiş, inceleme ve soruşturma işlerinde birden fazla müfettiş görev-

lendirilmesi halinde, müfettişlerin en kıdemlisi tarafından çalışmaların koordinasyonu sağlanır.
Başkana yardımla görevlendirilen refakat müfettişlerinin müşterek çalışmalarda görev alması
halinde, grup koordinatörü refakat müfettişidir.

İşlerin süresinde bitirilmemesi ve işin devri
MADDE 19 – (1) Müfettişler, kendilerine verilen işleri Teftiş Kurulu Başkanlığınca

belirtilen süreler içinde bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Teftiş
Kurulu Başkanlığına zamanında bilgi verip, alacakları talimata göre hareket ederler.

(2) Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Devir zorunluluğu doğarsa; mü-
fettişler ellerindeki işleri, Başkanın talimatı ile bir başka müfettişe devredebilir.

(3) Devre konu işe başlanılmış ise devri yapacak olan müfettiş, devir tarihine kadar ya-
pılan işlerin neler olduğuna ilişkin çıkaracağı özetle birlikte işle ilgili tüm belgeleri, işe başla-
nılmamış ise sadece işle ilgili kendisine tevdi edilen belgeleri bir yazı ekinde hazırlayacağı
dizi pusulası ile devreder.

Teftiş Kurulu Şube Müdürü ve büro personelinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 20 – (1) Şube Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanının emri altında bir Şube Mü-

dürü ve yeterli sayıda personelden teşekkül eder.
(2) Şube Müdürü ve büro personeli Teftiş Kurulu Başkanlığının emirleri uyarınca;
a) Her türlü işlem ve haberleşmeyi emirlere uygun bir şekilde yürütmek,
b) Teftiş Kurulunda kalan raporları, nüshalarını ve haberleşme evrakını düzenli bir şe-

kilde saklamak,
c) Şube personeli arasında gerekli iş bölümünü yapmak,
ç) Emirlerin gecikmesiz olarak dağıtımını sağlamak,
d) Müfettişlerle Şube Müdürlüğü personelinin özlük işlemleri, hakedişleri ile diğer idari

ve parasal hizmetlerini yürütmek,
e) Teftiş Kurulunun kırtasiye, matbuat ve diğer malzeme ihtiyacına ilişkin işlemleri yü-

rütmek,
f) Mevzuatta öngörülen işler ile Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,
ile görevli ve yetkilidir.
(3) Şube Müdürü ve Şube Müdürlüğü personeli görevleri dolayısıyla edindikleri bilgi-

leri açıklayamazlar. Şube Müdürü görevlerin noksansız olarak yapılmasından, büronun düzenli
çalışmasından, gizliliğin sağlanmasından Başkana karşı sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müfettiş Yardımcılığına Giriş Sınavı, Yeterlik Sınavı, Müfettiş

Yardımcılarının Yetiştirilmesi ve Atanma

Müfettişliğe giriş
MADDE 21 – (1) Müfettişlik mesleğine sadece, geçerlik süresi dolmamış KPSS puan

türü veya türlerinden giriş sınavı ilanında belirtilen taban puanı almış olmak ve TCDD Taşı-
macılık A.Ş. müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazanmak şartıyla müfettiş yardımcısı olarak
girilir.
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(2) Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yazılı sınav aşamasında
başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

(3) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamalarının, 27 nci maddede
belirtilen Sınav Kurulu tarafından yapılması esas olmakla birlikte, yazılı sınav Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya üniversitelere de yaptırılabilir.

(4) Teftiş Kuruluna bunun dışında açıktan veya naklen atamayla ya da başka bir yolla
başmüfettiş, müfettiş veya müfettiş yardımcısı alınamaz. Teftiş Kuruluna bu madde hükümleri
doğrultusunda girmiş ve çeşitli sebeplerle Teftiş Kurulundan ayrılmış müfettişlerden yeniden
göreve alınacaklar için bu hüküm uygulanmaz.

Giriş sınavına başvuru şartları
MADDE 22 – (1) Giriş sınavına katılabilmek için;
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin bi-

rinci fıkrasının (A) bendinde yazılı nitelikleri taşımak,
b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış

olmak,
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi

ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Başkanlık tarafından belirlenen KPSS puan türü veya türlerinden asgari puanı almış
olmak,

d) KPSS sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başla-
narak, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından fazla olmamak üzere Başkanlık tarafın-
dan belirlenen sayıda adaylar (son sıradaki aday ile aynı puana sahip diğer adaylar dâhil) ara-
sında olmak,

e) Sağlık durumu bakımından, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulun-
mak ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak,

f) Yapılacak sınava ilk veya ikinci defa giriyor olmak,
şarttır.
Giriş sınavı ilanı
MADDE 23 – (1) Giriş sınavlarının yapılış tarihleri, yapılacağı yerler ve giriş şartları

Resmî Gazete ile Devlet Personel Başkanlığı ve Şirketin kurumsal internet adresinde yayım-
lanır. Giriş sınavı ilanı, sınav tarihinden en az bir ay önce yapılır.

(2) Adayların başvuru ve kayıt süresi Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirlenerek sınav
ilanında belirtilir.

Adaylardan istenen belgeler ve başvuru yeri
MADDE 24 – (1) Sınava girmek isteyen adaylar;
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) Sınav başvuru formu,
c) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısının Şirketçe onaylı örneği,
ç) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Şirketçe onaylı örneği,
d) 4,5x6 cm ebadında son 1 yıl içinde çekilmiş iki adet fotoğraf,
ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığına müracaat ederler.
(2) Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınava girmeden önce aşağıdaki belgeler

istenir:
a) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair ya-

zılı beyanı.
b) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.
c) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı.
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ç) Kendi el yazısı ile özgeçmişi.
d) 4,5x6 cm ebadında son 1 yıl içinde çekilmiş dört adet fotoğraf.
(3) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav so-

nuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve hak-
larında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak
üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav giriş belgesi
MADDE 25 – (1) Yarışma sınavına katılabileceklere Teftiş Kurulu Başkanlığınca fo-

toğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınava bu belgenin gösterilmesi suretiyle girilebilir.
Sınav konuları
MADDE 26 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı aşağıdaki konulardan seçilmek su-

retiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır:
a) Hukuk;
1) Anayasa Hukuku,
2) İdare Hukukunun genel esasları, idari yargı, idari teşkilat,
3) Ceza Hukuku (Genel esaslar),
4) Medeni Hukuk (Aile hukuku hariç),
5) Borçlar Hukuku (Genel esaslar),
6) Ticaret Hukuku (Genel esaslar),
b) İktisat;
1) Mikro İktisat,
2) Makro İktisat,
3) Türkiye Ekonomisi,
4) Uluslararası İktisat,
c) Maliye;
1) Maliye Politikası,
2) Kamu Gelir ve Giderleri,
3) Bütçe,
4) Türk Vergi Sistemi,
ç) Muhasebe;
1) Genel Muhasebe,
2) Şirketler Muhasebesi,
3) Bilanço Analizi ve Teknikleri,
4) Ticari Hesap,
d) Yabancı Dil;
1) İngilizce,
2) Almanca,
3) Fransızca,
dillerinden birisi.
Sınav Kurulu
MADDE 27 – (1) Sınav Kurulu, Genel Müdürün onayı ile Başkanın Başkanlığında

dört müfettişin iştirakleriyle kurulur. Ayrıca Başkan, müfettişler arasından yeterli sayıda yedek
üye tayin eder.

Yazılı sınavın yapılış şekli ve değerlendirilmesi
MADDE 28 – (1) Yazılı sınavlar aşağıda belirlenen esaslara göre yürütülür:
a) Yazılı sınavlar, duyurulmuş olan yer ve saatte başlatılır ve önceden saptanmış sürede

bitirilir. Sınav Kurulunca belirlenen saatten sonra sınava gelenler sınava alınmazlar.
b) Adaylar kendilerine verilen sınav giriş kartları ve resmi makamlarca verilmiş geçerli

kimlik belgeleri kontrol edilerek salona alınır.
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c) Sınav Kurulu Başkan ve üyeleri ile Teftiş Kurulu Başkanınca bu amaçla görevlendi-
rilen müfettişler, sınav disiplinini korumak, kopya çekilmesini önlemek ve sınavların olaysız
sonuçlanmasını sağlamakla görevlidirler.

ç) Soru zarfları sınava katılanların önünde açılarak durum bir tutanakla saptanır.
d) Sınav cevap kâğıtları, sınav giriş belgesi ile kâğıttaki isim ve numara karşılaştırıl-

dıktan sonra, isim kısmı adaya kapattırılmak suretiyle toplanarak bir zarfa konur. Zarfın üzerine,
içerisinde sınava ait kaç kâğıt bulunduğu yazılır, Sınav Kurulu Başkanının mührü ile mühür-
lenir, Başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve sonuçlanma durumu bir tutanakla saptanır.

e) Her sınav sonunda Sınav Kurulu tarafından zarfa konulan sınav cevap kâğıtları, tu-
tanakla birlikte Teftiş Kurulu Başkanına teslim edilir.

f) Gerektiğinde Genel Müdürlükçe sınav güvenliği konusunda önlemler alınır.
(2) Yazılı sınav notu; yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarından alınan notların or-

talamasıdır. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarının
her birinden en az 60 puan alınması ve bunların ortalamasının da en az 65 olması gerekir.

Sözlü sınavın yapılış şekli, konuları ve değerlendirilmesi
MADDE 29 – (1) Yazılı sınavda başarı gösteren adaylardan en yüksek puandan başla-

narak giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının dört katına kadar aday, alma haberli bir
mektupla, yeri, günü ve saati belirtilerek sözlü sınava çağrılır. Bildirim ve çağrı Teftiş Kurulu
Başkanlığınca yapılır.

(2) Sözlü sınavda, her aday için Sınav Kurulu başkan ve üyeleri tarafından 100 tam
puan üzerinden not verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil
eder.

(3) Sözlü sınav, adayların;
a) 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 değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
(4) Adaylar, Sınav Kurulu tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e)

bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir.
(5) Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için bu sınavda alınan notun 65’ten aşağı olma-

ması gerekir.
Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itirazlar
MADDE 30 – (1) Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının açık-

lanmasından itibaren 5 iş günü içinde dilekçe ile Başkanlığa yapılır. İtirazlar, Sınav Kurulunca
en geç 5 iş günü içinde incelenir. Sınav Kurulu, inceleme sonucunu bir tutanağa bağlayıp Baş-
kanlığa sunar. Başkanlıkça inceleme sonucuna göre işlem yapılır.

Giriş sınavı notlarının değerlendirilmesi ve müfettiş yardımcılığına atanma
MADDE 31 – (1) Giriş sınav notu, yazılı sınav ile sözlü sınav sonucunda alınan notların

aritmetik ortalaması ile bulunur. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını başarmış sayılmak için
giriş sınavı notunun 65’ten az olmaması gerekir.

(2) Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu
üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday
öncelik kazanır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı ilan edilen boş kadro sayısından fazla olur-
sa, ilan edilen kadro sayısı kadar aday asıl olarak, diğer adaylardan başarı sıralamasına göre
ilan edilen kadro sayısı kadar aday da yedek olarak sınavı kazanmış sayılır. Diğerleri için sınav
sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
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(3) Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından tutanakla tespit edilir. Sınavı başaranlara
Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılır. Adayların, atanma ile ilgili işlem-
lerini yaptırmak üzere, duyuruda belirtilen tarihe kadar Teftiş Kurulu Başkanlığına müracaat
etmeleri zorunludur.

(4) Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin müfettiş yardımcılığına atanmaları sınav-
daki derece sırasına göre yapılır. Giriş sınavını asıl olarak kazanıp atandığı halde, kanuni süresi
içerisinde göreve başlamayanlar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Bunların yerle-
rine, yedek olarak sınavı kazanan adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

Yetişme
MADDE 32 – (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde;
a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,
b) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş, inceleme ve soruşturma konula-

rında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,
c) Bilimsel çalışma ve teknolojinin getirdiği yeniliklerden yararlanma alışkanlığını ka-

zandırmak,
ç) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi hususunda imkân sağlamak,
d) Sosyal, kültürel ve beceri temelli etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak

amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak,
esaslarına uyulur.
Yetiştirme programı
MADDE 33 – (1) Müfettiş yardımcıları üç yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki

programa göre yetiştirilirler.
(2) Birinci dönem çalışmaları:
a) Bu dönem çalışmaları 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik gereği
aday memurluk temel ve hazırlayıcı eğitimler ile başlar.

b) Bu dönemde ayrıca, Teftiş Kurulu Başkanlığının yetki alanına giren teftiş, inceleme
ve soruşturma ile ilgili yürürlükteki mevzuatın, Şirket işlem ve faaliyetlerinin müfettiş yardım-
cılarına öğretilmesi ve müfettiş yardımcılarının yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla
teorik eğitim düzenlenir. Bu eğitimler sürecinde sınav yapılır. Bu sınavlar sonucunda 100 tam
puan üzerinden alınan notların ortalaması, birinci dönem çalışma notu sayılır. Birinci dönem
çalışmaları 6 ay sürelidir.

(3) İkinci dönem çalışmaları;
a) Müfettişlerin refakatinde görevlendirilmek suretiyle teftiş, inceleme ve soruşturma

usul ve esaslarını öğrenmelerini sağlayacak şekilde düzenlenir.
b) Müfettiş yardımcıları refakatinde bulundukları müfettişin denetimi ve gözetimi al-

tındadırlar. Kendilerine verilen görevleri müfettişin talimatına göre yerine getirirler. Tek baş-
larına inceleme, teftiş ve soruşturma yapamazlar, rapor düzenleyemezler.

c) Müfettiş yardımcılarının çalışmaları, refakatinde bulundukları müfettişler tarafından
en iyi şekilde yetişmelerini sağlayacak tarzda düzenlenir.

ç) Müfettiş yardımcılarına, refakatinde bulundukları müfettişler tarafından 100 tam pu-
an üzerinden notlar verilir. Bu notların ortalaması ikinci dönem çalışma notu sayılır.

d) İkinci dönem çalışmaları 1 yıl sürelidir.
(4) Üçüncü dönem çalışmaları;
a) Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren müfettiş yardımcılarına ya-

nında çalıştıkları müfettişlerin mütalaaları da alınarak 18 ayın sonunda Teftiş Kurulu Başkan-
lığınca re’sen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilir. Müfettiş yardımcıları yetkili kı-
lınmaları halinde müfettişlerin görev, yetki ve sorumluluklarına sahip olarak görev yaparlar.
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b) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya yetkili kılınan müfettiş yardımcıları gerektiğinde
diğer müfettiş veya müfettiş yardımcıları ile birlikte vazife görürler.

c) Müfettiş yardımcılarının üçüncü döneme ait çalışmaları, yetişmelerinin tamamlan-
ması hususu da göz önünde tutularak Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenir.

ç) Müfettiş yardımcılarının üçüncü dönem çalışma notları; yetkili olarak yaptıkları, tef-
tiş, inceleme ve soruşturma ile ilgili her türlü çalışmanın ve düzenledikleri raporların yeterlik
sınavı öncesinde Yeterlik Sınav Kurulunca incelenip değerlendirilmesiyle saptanır.

(5) Hastalık ve diğer zorunlu sebeplerle 3 yıl süreyle yardımcılık yapmamış olanların
yardımcılık süreleri görevlerinden ayrı kaldıkları sürece uzatılır.

Yeterlik sınavından önce Teftiş Kurulundan çıkarılma
MADDE 34 – (1) Müfettiş yardımcılığı döneminde, müfettişlik karakter ve vasıfları

ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar, yeterlik sınavı beklenmeksizin Teftiş
Kurulu dışında başka bir göreve nakledilirler.

Yeterlik sınavı
MADDE 35 – (1) Müfettiş yardımcıları üç yıllık bir yetişme döneminden sonra yeterlik

sınavına tabi tutulurlar.
(2) Yeterlik sınavı ile müfettiş yardımcılarının görev ve yetki alanlarına giren yürür-

lükteki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasını; teftiş, inceleme ve soruşturma yöntemleri
hakkındaki bilgilerini; mesleğin gerektirdiği diğer bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıkları
ölçülür.

(3) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yazılı sınav, 38 inci
maddede belirtilen sınav konularından yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan müfettiş yardımcıları
yazılı sınav konularından sözlü sınava tabi tutulurlar. Yeterlik sınav notu 40 ıncı maddede be-
lirtilen esaslar doğrultusunda hesaplanır ve değerlendirilir.

Sınav duyurusu
MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavına girecek müfettiş yardımcılarına yazılı sınavın yeri,

günü ve saati, yazılı sınavdan iki ay önce, yazılı sınavı kazananlara ise, sözlü sınavın yeri, günü
ve saati, sınavdan en çok 15 gün önce, Teftiş Kurulu Başkanlığınca bir yazı ile duyurulur.

Yeterlik Sınav Kurulu
MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavı 27 nci maddede belirtilen şartlara göre oluşturulacak

Yeterlik Sınav Kurulu tarafından yapılır.
Yeterlik sınav programı
MADDE 38 – (1) Müfettiş yardımcılarının üç yıllık dönemde kazandıkları mesleki

bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınavı aşağıda esasları açıklanan
yürürlükteki mevzuat ve uygulama, muhasebe ile teftiş, inceleme ve soruşturma yöntemlerin-
den sorular seçilmek suretiyle yapılır.

a) Mevzuat ve uygulama:
1) Kamu iktisadi teşebbüsleri mevzuatı.
2) Genel Müdürlük hakkındaki yasal düzenlemeler ile Genel Müdürlüğün yönetmelik,

yönerge ve genelgeleri.
3) Personel ile ilgili mevzuat.
4) Ticaret Hukuku (Genel esaslar).
5) Borçlar Hukuku (Genel esaslar).
6) Kamu İhale Hukuku.
7) 6245 sayılı Harcırah Kanunu.
8) İdare Hukuku.
b) Muhasebe:
1) Genel Muhasebe.
2) Muhasebe ile ilgili mevzuat.
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c) Teftiş, inceleme ve soruşturma yöntemleri:
1) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun memur suçlarına dair hükümleri.
2) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu.
3) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu.
Yetişme notu
MADDE 39 – (1) Yetişme notu; birinci dönem, ikinci dönem ve üçüncü dönem çalışma

notları ile Teftiş Kurulu Başkanı tarafından, müfettiş yardımcılarının nitelikleri, tutum ve dav-
ranışları, görev ve sorumluluk duyguları, mesleki bilgileri, çalışkanlıkları ve mesleki liyakatleri
hakkında 100 tam puan üzerinden verilecek notun ortalamasıdır. Yetişme notunun 65 puandan
aşağı olmaması gerekir.

Yeterlik sınavı notlarının değerlendirilmesi
MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavı notu; yetişme notu ile yazılı ve sözlü sınav notlarının

ortalamasından oluşur.
(2) Yazılı sınav, Yeterlik Sınav Kurulu üyeleri tarafından 100 tam puan üzerinden de-

ğerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için yazılı sınav notunun en az 65 olması ge-
rekir.

(3) Sözlü sınavda müfettiş yardımcılarına Yeterlik Sınav Kurulu üyelerinin her biri 100
tam puan üzerinden not verir. Verilen notların ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü
sınavda başarılı sayılabilmek için bu notun en az 65 olması şarttır.

(4) Yetişme, yazılı veya sözlü sınav notu 65 puandan aşağı olanlar yeterlik sınavında
başarısız sayılırlar ve bunlar hakkında 42 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

Sınav sonuçlarının duyurulması ve itirazlar
MADDE 41 – (1) Sınava katılanlara sonuçlar en geç, sınavların bitiş gününü izleyen

10 iş günü içinde Teftiş Kurulu Başkanlığınca bir yazı ile duyurulur.
(2) Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının açık-

lanmasından itibaren 5 iş günü içinde bir dilekçe ile Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılır. Bu iti-
razlar, Yeterlik Sınav Kurulu tarafından en geç 5 iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı
olarak bildirilir.

Müfettişliğe atanma
MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavlarında başarı gösterenler başarı sırasına göre müfet-

tişliğe atanırlar.
(2) Sınavda başarı gösteremeyenler ya da mazeretsiz olarak sınava girmeyenler Genel

Müdürlük içinde durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.
Müfettişlerin terfii ve kıdem sırası
MADDE 43 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile verip müfettişliğe atanan müfettiş yar-

dımcılarının maaş dereceleri itibariyle, müteakip terfileri genel hükümlere göre yapılır.
(2) Müfettişlik kıdemine esas süre; müfettiş yardımcılığında, müfettişlikte, müfettişlik

sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde, ücretli ve ücretsiz tüm kanuni izin-
lerde geçirilen süredir.

(3) Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası müfettiş yardımcı-
ları açısından giriş sınavındaki, müfettişler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre
tespit edilir.

(4) Mesleğe yarışma sınavı olmadan ve/veya yeterlik almadan atananların; denetim hiz-
metleri dışında geçen hizmet sürelerinin yarısı, denetim mesleğinde geçen sürelerinin tamamı
denetim meslek kıdeminden sayılır.

Başmüfettişliğe terfii ve kıdem sırası
MADDE 44 – (1) Başmüfettişliğe yükselmede esas; mesleki yetenek, kıdem, gayret,

başarı ve Teftiş Kurulu Başkanlığı nezdinde bırakılacak genel izlenimin olumlu olması ile mü-
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fettiş yardımcılığı süresi dâhil en az 10 yıl Teftiş Kurulunda müfettişlik yapmış olmaktır. Baş-
müfettişliğe aday olabilmek için; müfettişin 1 inci derece kadroya atanabilme şartlarına sahip
olması gerekir.

(2) Başmüfettişlerin kıdem sırası her halde müfettişlerden öncedir. Başmüfettişler ara-
sındaki kıdem sırasının tespitinde; başmüfettişliğe atanma tarihi, aynı tarihte atananlar için mü-
fettişlik kıdemi, müfettişlik kıdemi de aynı olanlar için yeterlik sınavındaki başarı derecesi esas
alınır.

(3) Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler, dönemlerinin en kı-
demlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla müfettiş varsa bunların kıdem sıra-
sının tespitinde müfettişlik kıdemleri esas alınır.

Teftiş Kurulundan ayrılan müfettişlerin tekrar kabulleri
MADDE 45 – (1) Kurum içinde veya dışında başka bir göreve atanan ya da istifa ederek

ayrılan müfettişlerin Teftiş Kuruluna tekrar kabulleri, Genel Müdürün iznine bağlıdır.
(2) Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe dö-

nenlerin kıdem sırası 43 üncü ve 44 üncü maddelere göre tespit edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Müfettişlerin Çalışma Esasları

Müfettişlerin çalışma anlayışı ve amacı
MADDE 46 – (1) Müfettişler, teftişin müessir bir şekilde yürütülmesini engelleyen hu-

susları tespit etmek, olayların ekonomik, sosyal, idari ve hukuki sebeplerini tahlil etmek, iş-
yerlerinde sistemlerin ıslahını ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini ge-
liştirmek için gerekli tedbirlerin alınması gayesini göz önünde tutarlar. Bu amaçla, çalışmaları
esnasında tespit ettikleri çalışkan, başarılı, devlet hizmetini gayret ve feragatle yapan, devlete
sahip çıkan, yetkilerini kamu menfaati istikametinde kullanan, basiretli personelin taltif edil-
meleri için tekliflerde bulunabilirler. İnceleme, teftiş ve soruşturmalar sırasında, çalışanların
morallerini bozmayacak ve işin verimini azaltmayacak şekilde hareket etmeye itina gösterirler.

(2) Şirketin herhangi bir birimi yönetmelik, genelge ve benzeri düzenlemelerle Teftiş
Kurulunun denetim alanı dışına çıkartılamaz.

(3) İfa edilmeyen veya sürüncemede bırakılan işlerin ikmal edilmesine ve buna yol
açanların cezalandırılmasına da önem verirler.

Yıllık teftiş programının hazırlanması
MADDE 47 – (1) Teftişlerin etkili ve verimli hale getirilmesi amacıyla, her yıl Ocak

ayı içinde merkez ve taşra birimleri ile ilgili teftiş talepleri Daire Başkanlıklarına yazılı olarak
sorulur. Daire Başkanlıklarından alınan öneri ve taleplere göre, önceki teftiş programları ve
Teftiş Kurulu kadrosu göz önünde bulundurulmak suretiyle Yıllık Teftiş Programı hazırlanır
ve Genel Müdürün onayına sunulur.

(2) Yıllık Teftiş Programının hazırlanmasına ilişkin usul ve esaslar Teftiş Kurulu Baş-
kanlığınca Teftiş Kurulu Başkanlığı Çalışma Usul ve Esaslarına göre belirlenir.

Teftiş programının uygulanması
MADDE 48 – (1) Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan ve Genel Müdürün onayından

geçen Yıllık Teftiş Programı kapsamında teftiş çalışmaları, programdaki esaslara göre uygula-
nır. Program harici diğer görevlendirmeler ile Genel Müdürün Onayını gerektirmeyen diğer
teftiş faaliyetleri ve müfettişlerin turne süreleri Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirlenen Teftiş
Kurulu Başkanlığı Çalışma Usul ve Esaslarına göre yürütülür.

Müfettişlerin yetiştirilme ve dış ülkelere gönderilme esasları
MADDE 49 – (1) Müfettişlerin yetişme ve gelişmelerinde kendi gayret ve çalışmaları

esastır. Başkanlık tarafından müfettişlerin gelişmesine olanak sağlanır ve yetişme gayretleri
teşvik edilir.

a) Mesleki ve genel bilgilerin geliştirilmesi:
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1) Müfettişlerin, mesleki ve genel bilgilerinin geliştirilmesinde yararlı görülen kurs,
toplantı ve seminerlere veya gerektiğinde akademik çalışmalara katılmalarına olanak sağlanır.

2) Yapılan teftiş, inceleme ve soruşturmalarda görülen, Şirket ve müfettişlik mesleği
yönünden önemli ve yararlı görüş ve bulgular üzerinde Teftiş Kurulu Başkanlığınca karşılıklı
görüşleri belirlemek amacıyla toplantılar düzenlenir.

3) Eğitim, seminer, kurs, kongre ve konferans masrafları Şirket tarafından karşılanır.
b) Dış ülkelere gönderilme:
1) Müfettişler, Genel Müdür tarafından belirlenecek konularda inceleme, araştırma yap-

mak ve mesleki bilgi, görgü ve deneyimlerini arttırmaya yönelik eğitim görmek amacıyla
21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek
Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde bir
yılı aşmamak üzere, Bakan onayı ile yurt dışına gönderilebilir.

2) Dış ülkelere gönderilecek müfettişlerin saptanmasında kıdem sırası, çalışma ve ya-
bancı dil yeterlik durumları gözetilir.

3) Dış ülkelere gönderilen müfettişler, öncelikle faaliyet alanına giren konularda ku-
ramsal ve uygulamalı çalışmalar yapar, yabancı dil bilgilerini geliştirir ve çalışmalarının yönü
ve programı konusunda Başkanlık tarafından verilecek emir uyarınca rapor düzenlerler.

İdari kademelerde geçici olarak görevlendirme
MADDE 50 – (1) Müfettişler, müfettişlik hakları saklı kalmak üzere, Genel Müdürün

oluru ve müfettişlerin rızası ile geçici olarak idari kademelerde görevlendirilebilir. Ancak; ge-
çici veya daimi görevden tekrar Teftiş Kuruluna nakledilen bir müfettişe idari bünyede ifa etmiş
olduğu vazifeye ait işler 3 yıl süresince teftiş ettirilemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Raporlar ve İlgili Personel ile Yöneticilerin Görev ve Yükümlülükleri

Rapor çeşitleri
MADDE 51 – (1) Müfettişler, çalışmalarının neticelerini işin özelliğine göre;
a) Cevaplı Teftiş Raporu,
b) İnceleme Raporu,
c) Genel Durum Raporu,
ç) Soruşturma Raporu,
ile tespit ederler.
Teftiş
MADDE 52 – (1) Genel Müdürlük birimlerince yürütülen işlem ve faaliyetlerin iç ve

dış mevzuat hükümlerine, Genel Müdürlük çalışma ilkelerine, işletmecilik yöntem ve esaslarına
uygun olarak ve tüm Şirket birimlerinde yeknesak bir şekilde yürütülüp yürütülmediğinin, Şir-
kete zarar veren hatalı işlem ve eylemlerin ortaya çıkarılarak, bunların düzeltilmesi ve gideril-
mesine yönelik önlemlerin tespiti amacıyla hizmet ve işlemlerin sonuçlandırılmasından sonra
müfettişler tarafından periyodik olarak denetlenmesidir.

Teftişin amacı
MADDE 53 – (1) Teftiş, Şirketin kuruluş amacına dönük çalışma düzeninin korunması,

sürdürülmesi ve geliştirilmesi ilkeleri çerçevesinde;
a) Şirket birimlerinde, işlem ve faaliyetlerin iç ve dış mevzuat hükümlerine, Genel Mü-

dürlük çalışma prensiplerine, iktisat, işletmecilik ve mühendislik esaslarına, verimlilik ve kar-
lılık ilkelerine uygun ve Şirketin bütün birimlerinde yeknesak bir şekilde yürütülmesinin te-
mini,

b) Uygulamada plan ve bütçe amaçlarından sapmalar, mevzuatın hizmetle uyuşmayan,
aksayan ve yetersiz kalan yönleri varsa, bunların neden ve sonuçlarıyla birlikte ortaya konula-
rak, Genel Müdürlüğe ve uygulayıcılara ışık tutulması, düzeltme çarelerinin araştırılıp öneril-
mesi,
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c) Şirkete zarar veren hatalı ve noksan işlemlerin ortaya çıkarılması, aksaklık ve hata-
ların önlenmesine ilişkin tedbirlerin saptanması,

amacı ile yapılır.
Cevaplı teftiş raporu
MADDE 54 – (1) Teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi

gereken işlemleri belirleyen, teftiş edilenlerin cevaplarıyla bu cevaplara ilişkin müfettişin son
mütalaası ve birimin genel durumunu içeren hususlarda cevaplı teftiş raporu düzenlenir.

(2) Her birim için tek bir cevaplı teftiş raporu düzenlenmesi esas olmakla beraber, zo-
runlu hallerde servis veya fonksiyonlar itibariyle ayrı ayrı cevaplı teftiş raporu düzenlenebilir.

(3) Cevaplı teftiş raporlarında;
a) İşlemleri teftiş edilen memurların adları, soyadları ve memuriyet unvanları, teftiş

edilen birimlere hangi tarihten hangi tarihe kadar bakıldığı,
b) Hatalı ve noksan görülen hususların hangi mevzuatın hangi maddeleriyle ilgili ol-

duğu,
c) Raporun ilgililerce en geç 15 gün içinde cevaplandırılacağı,
ç) Mevzuata göre yapılması gereken işlemler,
belirtilir.
(4) Cevaplı raporlar, 15 günlük süre içinde teftiş edilen birimin amirleri tarafından ce-

vaplandırıldıktan sonra müfettişe iade olunur. Gelen raporlar müfettiş tarafından son mütalaası
da eklenerek Teftiş Kuruluna tevdi edilir.

(5) Cevaplı raporlara ilgililerce verilen cevapların müfettişlikçe uygun görülmemesi
halinde, son mütalaanın açık ve gerekçeli hazırlanmasına önem verilir.

(6) Hastalık, askerlik, yurt dışı stajı gibi zaruri sebeplerle müfettişçe cevaplandırılmayan
raporların son mütalaaları, Başkanın görevlendireceği bir müfettiş tarafından yazılabilir.

(7) Cevaplı raporların ilgililer tarafından zamanında cevaplandırılmasını müfettişler
bizzat takip ederler. Haklı sebeplere dayanmadan süresinde cevaplandırılmayan raporlar hak-
kında gereği yapılmak üzere müfettişlerce Teftiş Kurulu Başkanlığına bilgi verilir.

(8) Teftiş Kurulu Başkanlığı son mütalaaları yazılmış olarak gelen cevaplı teftiş rapor-
larını Genel Müdür onayı ile Genel Müdürlük merkez birimlerine gönderir ve sonuçlarını ya-
kından izler.

(9) Cevaplı rapor tebliğine lüzum görülmeyen hallerde durum bir yazı ile teftiş edilen
birime bildirilir ve bu yazının bir nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi edilir.

İnceleme
MADDE 55 – (1) Şirket birimleri ile Şirketin ilişiği bulunan diğer faaliyet alanlarında,

işlem ve faaliyetlerin yürütülmesi sırasında veya sonuçlandırılmasını müteakip belirli bir ko-
nuda düzenleyici ve iyileştirici önerilerde bulunulması amacıyla müfettişlerce yapılan çalış-
malardır.

İnceleme raporu
MADDE 56 – (1) İnceleme raporu;
a) Yürürlükteki mevzuatın uygulanmasında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltil-

mesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve tekliflerin,
b) Teftişlerde cevaplı teftiş raporlarına bağlanması gerekli görülmeyen hususların,
c) Genel Müdürlükçe tetkik ettirilen çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin,
ç) Şikâyet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda cezai taki-

bat gerektirir bir durum görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin,
bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.
(2) İnceleme raporları, konularının ilgilendirdiği birimler dikkate alınarak yeterli sayıda

düzenlenir. Teftiş Kurulu Başkanlığınca bu raporlar, Genel Müdürlük onayı ile gereği yapılmak
üzere ilgili birimlere gönderilir.

Sayfa : 100                             RESMÎ GAZETE                                 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748



Genel durum raporu
MADDE 57 – (1) Genel durum raporu, teftişlerin sonuçları hakkında Teftiş Kurulu

Başkanlığına özel bilgi vermek amacıyla düzenlenir.
(2) Bu raporlara;
a) Teftiş yeri, teftişi yapılan birim ve yazılan raporlar,
b) İhbar ve şikâyet konuları, bunlar üzerinde yapılan inceleme ve soruşturma sonuçları,
c) İnceleme konuları, yapılan incelemenin neticeleri,
ç) Görevden uzaklaştırılan memur ve diğer personelin sayıları ve sebepleri,
d) Mevzuatın uygulanmasında görülen genel hata ve noksanlıklar,
e) Teftiş olunan birimin verimlilik ve karlılık vaziyeti,
f) Teftiş yılına veya daha önceki yıllara ait programların teftiş yerine ait kısımlarının

gerçekleştirilme safhaları hakkında bilgiler ve bu husustaki görüşlere uygun zaruri görülen di-
ğer hususlar,

yazılır.
(3) Genel durum raporları yeterli sayıda düzenlenir ve Teftiş Kurulu Başkanlığına gön-

derilir.
Soruşturma
MADDE 58 – (1) Teftiş ve incelemeler sırasında saptanan veya ihbar ve şikâyet yoluyla

haber alınan konulardan, soruşturulması Makamca lüzumlu görülen işlem ve eylemlerin iç ve
dış mevzuat hükümleri karşısındaki durumunun, müsebbiplere uygulanacak yaptırımların, alı-
nacak önlemlerin cezai, hukuki, inzibati ve idari yönlerden değerlendirilmesidir.

Soruşturma raporları
MADDE 59 – (1) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra birimlerinde çalışan personelin,

yürürlükteki ceza mevzuatına göre suç ya da personel mevzuatına göre disiplin suçu oluşturan
eylem ve işlemlerinden dolayı yapılan soruşturma sonuçları soruşturma raporuna bağlanır.

(2) Müfettişlerce, soruşturma raporlarında, soruşturma emrinin tarih ve sayısı, soruş-
turma konuları ve işlenen suçların unsurları ile suçlular hakkında hangi kanun hükümlerinin
tatbik edileceği ve suçlu veya kusurlu olanların fiillerinin hangi disiplin suçunu oluşturduğu
belirtilir.

(3) Müfettişler, soruşturmayı bitirdikten sonra soruşturma raporunu hazırlayıp Teftiş
Kurulu Başkanlığına vermek zorundadır.

(4) Düzenlenen soruşturma raporlarının asıllarıyla yeter sayıdaki suretleri ilgili yerlere
gönderilmek üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına sunulur. Ancak, 3628 sayılı Kanunun 17 nci
maddesi kapsamına giren bir suçtan dolayı düzenlenen soruşturma raporunun aslı müfettişler
tarafından doğrudan Cumhuriyet Savcılığına, bir nüshası da gecikmeksizin Teftiş Kurulu Baş-
kanlığına gönderilir.

Raporlar üzerinde Teftiş Kurulu Başkanlığı ve merkez birimlerince yapılacak
işlemler

MADDE 60 – (1) Raporlar; Başkan, refakat müfettişi veya görevlendireceği bir mü-
fettiş tarafından incelenir. Düzeltilmesi veya tamamlattırılması gereken hususlar varsa, bunların
giderilmesi, raporu düzenleyen müfettişten yazılı olarak istenir. Müfettişin isteğe katılmaması
halinde müfettişin görüşü ile birlikte Teftiş Kurulu Başkanının görüşünün de belirtildiği onay
hazırlanarak, Genel Müdüre sunulur. Genel Müdür tarafından onaylanan görüş doğrultusunda
işlem yapılır.

(2) Raporun birden fazla müfettiş tarafından düzenlenmesi ve müfettişler arasında ra-
porun sonuçları ile ilgili görüş farklılıklarının bulunması halinde, bu farklılıklar raporda belir-
tilir. Rapor, Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından incelenir. Müfettişlerin farklı görüşleri ile bir-
likte Teftiş Kurulu Başkanının görüşünün de belirtildiği onay hazırlanarak, Genel Müdüre su-
nulur. Genel Müdür tarafından onaylanan görüş doğrultusunda işlem yapılır.
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(3) Yukarıdaki işlemleri müteakiben Genel Müdürlük Onayı ile birlikte rapor ve ekleri,
gereği yerine getirilmek üzere Başkanlık tarafından ilgili merkez birimlerine veya mercilere
gönderilir.

(4) Cevaplı teftiş raporları, ilgili merkez birimlerince en geç 15 gün içerisinde incele-
nerek, raporlarda belirtilen hususlar talimat haline getirilip teftiş edilen birime gönderilir. Teftiş
edilen birimler, merkez birimlerinin, teftiş talimatı üzerine talimatta belirtilen hususları en kısa
zamanda yerine getirirler. İlgili merkez birimleri, cevaplı teftiş raporları üzerine yapılan işlem-
leri kendilerine intikalinden itibaren 15 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

(5) Soruşturma ve inceleme raporları üzerine yapılan işlemler ve sonuçları ilgili merkez
birimlerince en kısa zamanda Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir.

(6) Cevaplı teftiş raporları ve inceleme raporları üzerinde yapılması gereken işlemlerin
ilgili birimlerde izlenmesi Teftiş Kurulu Başkanlığına aittir.

(7) Raporlar üzerine ilgili birimlerin uygulanmasını yerinde gördükleri işlemlere ait
bildiriler, Teftiş Kurulu Başkanlığınca raporu yazan müfettişe, rapor birden fazla müfettişe ait
ise en kıdemlisine gönderilir.

Teftişe tabi olanların görev ve yükümlülükleri
MADDE 61 – (1) İlgili personel ve yöneticiler;
a) Saklamak ve korumakla görevli oldukları para ve para yerine geçen işlemli kâğıt ve

değerleri, ayni, nakdi, menkul ve gayrimenkul her türlü varlıkları ve bunlarla ilgili belge ve
defterleri, gizli de olsa bütün vesikaları, sözlü veya yazılı ilk talebinde müfettişe göstermek
veya vermek, bunların sayılmasına ve incelenmesine yardım etmek, müfettişlerce sözlü veya
yazılı olarak istenecek her türlü bilgi ve açıklamayı geciktirmeksizin vermek,

b) Müfettişlere, görevleri ile ilgili konularda her türlü yardımı yapmak, sayım, döküm
ve kayıt için isteyecekleri yardımcı personeli sağlamak,

c) Teftiş hizmetlerinin yürütüldüğü yerin en yetkili yöneticisi, müfettişe çalışabileceği
elverişli bir oda veya bir yer göstermek, gerekli araç ve gereçleri sağlamak, görevine ilişkin
diğer istekleri yerine getirmek, her türlü kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmak,

ç) Teftiş, inceleme ve soruşturmalarda, sorulacak sorulara en geç 2 gün içinde yeterli
şekilde cevap vermek,

d) Teftiş, inceleme ve soruşturma işlerinin devamı sırasında, müfettişliğin bilgisi dışında
izin vesair sebeplerle görevleri başından ayrılmamak, izinde olanların çağrılmaları halinde der-
hal görevleri başına dönmek,

e) Teftiş, inceleme ve soruşturma yapılan birimlerin yönetici ve yetkilileri, personelin
izin vesair nedenlerle görevlerinden ayrılmalarını, müfettişlik çalışmalarını aksatmayacak şe-
kilde düzenlemek,

f) Müfettişlikçe istenecek her türlü belgenin asıllarını veya yetkililerin imzalarını taşıyan
onaylı örneklerini vermek,

g) 13 üncü maddenin 1 inci fıkrasının (f) bendine göre müfettişler tarafından yapılacak
talepleri yerine getirmek,

ğ) Müfettişlerin görevlendirildikleri konularda, bilgi işlem sistemleri, raporlama araç-
ları, internet, intranet ve benzeri ağlar ile veri tabanlarına erişimini sağlamak, elektronik, man-
yetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgiler ve kayıtları, sözlü veya yazılı ilk talebinde
müfettişe göstermek ve incelemesine sunmak,

ile görevli ve yükümlüdürler.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yolluk ve diğer hakların alınması
MADDE 62 – (1) Müfettişler yolluklarını Genel Müdürlüğe ait veznelerden çekle ala-

bilirler. Bunun için kendilerine bir çek karnesi verilir. Çek tamamen kullanıldıktan sonra yenisi
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alınmak üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına iade edilir. Çeklerin kaybedilmesi halinde durum
derhal Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir.

(2) Çekilen paranın hak edilen miktarı aşmaması asıldır. Ertesi aya zimmet devri ancak
ayın son günlerinde görevle ilgili olarak yolculuk yapılması halinde uygun görülebilir.

Müfettişlik mühür ve belgeleri, demirbaşlar
MADDE 63 – (1) Müfettişlere, birer mühür ve Genel Müdür tarafından imzalanmış

kimlik belgesi verilir.
(2) Müfettişlere, kullanım ömürleri sonunda yenilenmek üzere bilgisayar, yazıcı, tara-

yıcı, çanta ve meslek için gerekli diğer eşya ve demirbaşlar Teftiş Kurulu Başkanlığınca sağ-
lanır.

Haberleşme
MADDE 64 – (1) Müfettişler, görevlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları

ile gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Cumhurbaşkanlığına, bakanlıkların
merkez ve yurt dışı kuruluşlarına ve yabancı ülkelere yönelik olarak yapılan yazışmalar ise
Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığıyla genel esaslara göre yapılır.

(2) Müfettişler, teftiş, inceleme ve soruşturma çalışmaları ile ilgili olarak Şirket içi daire
ve makamlarla doğrudan doğruya haberleşme yaparlar.

(3) Müfettişler görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını aynı gün Teftiş
Kurulu Başkanlığına telgraf, faks veya elektronik posta gibi iletişim araçlarıyla bildirirler.

Teftiş Kurulu Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları
MADDE 65 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Doğabilecek tereddütlerin giderilmesi,
b) Teftiş, inceleme, soruşturma konularında, tanzim edilecek raporların tanzim şekli,

bölümleri, içerikleri ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi,
c) Müfettişlere duyurmak üzere teftiş ve denetim rehberlerinin belirlenmesi,
ç) Müfettişlerin turne sürelerinin belirlenmesi,
d) Uygulamada birliğin ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik kriterler belirlenmesi,
Teftiş Kurulu Başkanının teklifi, Genel Müdürün Onayı ve Yönetim Kurulunun kararı

ile çıkarılan Teftiş Kurulu Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları ile belirlenir.
Kazanılmış haklar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Teftiş Kurulu

Başkanlığında müfettiş ve müfettiş yardımcısı olarak görev yapanların kazanılmış hakları sak-
lıdır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Teftiş Kurulu Başkanlığında müfettiş ve
müfettiş yardımcısı olarak görev yapanların, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında müfettiş ve
müfettiş yardımcısı unvanlarında geçen süreleri TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Tef-
tiş Kurulu Başkanlığında müfettiş ve müfettiş yardımcısı olarak geçmiş sayılır.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Teftiş Kurulu Başkanlığında görevli mü-
fettiş yardımcıları hakkında 30/1/1992 tarihli ve 21127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönet-
meliğindeki yetişme hükümleri ve yeterlik sınav konuları uygulanır.

Teftiş Kurulu Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları bu Yö-

netmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl içerisinde çıkarılır.
Yürürlük
MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3522 

—— • —— 
Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3521 
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Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3520 

—— • —— 

Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3519 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ISPARTA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KARAAĞAÇ MAHALLESİ, 727 ADA, 273 PARSELDE 

BULUNAN 547,86 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNE ISPARTA KAN BAĞIŞ 

MERKEZİ BİNASI YAPILMASI İÇİN İMAR DURUMUNA UYGUN MİMARİ, STATİK, 

MEKANİK VE ELEKTRİK PROJELERİNİN VE İHALE DOKÜMANLARININ 

HAZIRLANMASI İŞİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden: 

1- Yapı ruhsatı alınma sürecinde projelerin ilgili belediyeye onaylatılması Yüklenicinin 

sorumluluğunda olup, proje onay bedelleri inşaat yapım müteahhidi tarafından karşılanacaktır. 

2- Firmalar,  teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3- İSTEKLİLERİN http://tedarikciportali.kizilay.org.tr/ ADRESİNDEN GİREREK 

“Tedarikçi Olmak İstiyorum” SEKMESİNDEN TEDARİKÇİ PORTALİNE KAYIT 

YAPTIRMASI GEREKMEKTEDİR. https://www.kizilay.org.tr/ adresinden “tedarikçi girişi” ve 

“tedarikçi olmak istiyorum” sekmelerinden de kayıt için erişim sağlanabilecektir.  

4- İhaleye ait idari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr web adresinden, 

“Ataç-1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden temin 

edilebilecektir.  

5- Firmaların ihale zarflarını en geç 13.05.2019 günü saat 11:00’a kadar Türk Kızılayı 

Genel Müdürlüğü / Evrak Kayıt Servisine göndermiş / teslim etmiş olmaları gerekmektedir. 

6- 2 no’lu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 14.05.2019 günü saat 10:00’da Türk 

Kızılayı Genel Müdürlüğü toplantı salonunda açılacaktır. 

7- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

9- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 3662/1-1 

—— • —— 
STREÇ FİLM VE PALET ÜSTÜ ÖRTÜ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 32.000 kg. Streç Film ve 10.000 kg. Palet Üstü Örtü %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında 

Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı/RİZE adresinden 75,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 03.05.2019 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile 

kalem bazında kısmi teklif verebilirler. 

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 3582/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Onikişubat Belediye Başkanlığından: 

1. Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Karamanlı Mahallesi 5872 ada 10 nolu 

parselde kayıtlı 2005,15 m2 yüzölçümlü akaryakıt ve servis istasyonu alanı vasıflı tam taşınmaz 

04/04/2019 tarihli ve 2019/309 sayılı Belediye Encümen kararına istinaden satılacaktır. 

2. İhale 30 Nisan 2019 Salı günü saat 16:20'de Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. 

No:18/1 Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen 

Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ''Kapalı Teklif 

Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır. 

3. İhale ile satılacak olan taşınmazın Muhammen Bedeli 4.010.300,00 TL (Dört milyon on 

bin üç yüz TL) Geçici Teminat Bedeli 120.500,00 TL (Yüz yirmi bin beş yüz TL) olup, geçici 

teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır. 

4. İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 250,00 TL (İki yüz elli TL) bedel ile Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir. 

5. İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 30 Nisan 2019 Salı günü saat 12:00'a 

kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih 

ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

6. İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler; 

• 2019 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi) 

• Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi) 

• İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi) 

• Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek 

Kişi) 

• Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı 

oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve 

Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.  

(Gerçek Kişi) 

• Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi) 

• İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna 

ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi) 

• Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel 

Kişi) 

• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 

• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı, 

• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat 

Mektubu, 

• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali 

Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge, 

7. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlgililere ilanen duyurulur. 3596/1-1 
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İHALE İLANI 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: Elektro Hidrolik Yükleyici Yedeği temini 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019/178228 

Dosya no : 1921030 

1 - İDARENİN: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2    67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel   : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Elektro Hidrolik Yükleyici Yedeği (12 adet) 

b) Teslim yeri : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği ambarı / ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 300 takvim günüdür. 

3 - İHALENİN: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

  Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 

  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 30.04.2019 Salı günü saat: 15.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c)- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

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

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19 - Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 75,00 TL - karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir - İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 30.04.2019 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir - Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir - İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 3556/1-1 
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İHALE İLANI 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen arsa vasıflı taşınmaz, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 

20’nci maddesine istinaden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesinde belirtilen 

Kapalı Teklif usulüne göre, yapım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya verilmek 

üzere, aşağıda  belirtilen şartlar çerçevesinde 30 yıllığına ihale edilecektir. 

İLİ : Balıkesir 

İLÇESİ : Edremit 

MAHALLESİ : Güre 

PAFTA NUMARASI : 21-L-IV 

ADA NUMARASI : 395 

PARSEL NUMARASI : 1 

YÜZÖLÇÜMÜ : 4.258,42 m² 

VASFI : Arsa 

MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ : 3.000.181,27 TL 

  (üçmilyonyüzseksenbir Türk Lirası yirmiyedi Kuruş) 

GEÇİCİ TEMİNAT ; 90.005,44 TL 

  (doksanbinbeş Türk Lirası kırkdört Kuruş) 

İHALE TARİH VE SAATİ : 30/04/2019 Salı günü  saat: 14.00  

A) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz üzerine Vakıflar Meclisi’nin 28.05.2018 tarihli 

ve 241/228 sayılı kararına istinaden;  

1- Taşınmaz üzerinde yaklaşık %70 oranında bitmiş bulunan turizm tesisi inşaatının, 

gerekli tüm izinler alınmak ve finansmanı sağlanmak suretiyle tamamlanması, mefruşat ve 

teçhizatının döşenmesi; bu konulardaki tüm gider ve sorumlulukların kiracıya ait olması; inşaat 

süresinin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 yılı geçmemesi, 

2- İnşaatın tamamlanma maliyeti, biten kısmının %70, kalan kısmının %30 olduğu 

tahmini üzerinden hesaplanmış olmakla birlikte, kiracının, ihalede vereceği teklifi bizzat kendi 

yapacağı hesaba dayandırması ve bu konudaki sorumluluğun kendine ait olması, 

3-) Kira bedellerinin; İlk yıl aylık 1.000,00 TL, ikinci yıl için, bir önceki yılın aylık kira 

bedeline TÜİK tarafından yayımlanan Üretici Fiyat Endeksi’nin son 12 aylık ortalamalara göre 

yüzdelik değişim oranı tutarında artış yapılmak suretiyle belirlenmesi, üçüncü yıl aylık 8.600,00 

TL + Önceki 2 yılın ÜFE artışı, dördüncü yılın başından sözleşme süresinin sonuna kadar, her 

yeni yıl için bir önceki yılın aylık kira bedeline TÜİK tarafından yayımlanan Üretici Fiyat 

Endeksi’nin son 12 aylık ortalamalara göre yüzdelik değişim oranı tutarında artış yapılması,   

4- Kiracı tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler 

konulmaması, 

5- Mevcut 6.373,00 m2 kat alanına sahip turizm tesisi esas alınarak, bu inşaat alanı 

miktarında herhangi bir sebeple oluşabilecek azalmalardan ötürü kira bedellerinde indirim 

yapılmaması, inşaat alanının bu yoğunluktan daha fazla uygulanması halinde, ihalede kesinleşen 

kira/m2 oranı üzerinden kira bedellerine yansıtılması, 
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Şartlarıyla, 2 yıllık inşaat süresi dahil toplam 30 yıl süreli, imar fonksiyonu doğrultusunda 

yapım karşılığı kiralama ihalesine çıkarılmıştır. 

B) İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye 

Hanım Sokağı, No:7 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet 

binasında, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

C) İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Yıldırım Mahallesi, Yıldırım 

Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:7 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü hizmet binasında görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 100,00 TL olup, Balıkesir 

Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki 

TR730001500158007266231283 no.lu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve 

idareye dekont ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır. 

D) İstekliler; ihaleye katılabilmek için, İhale Şartnamesi’nin 11. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini, yukarıda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar 

karşılığında Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir: 

1- İç zarf, (İç zarf teklif mektubunu içermelidir. Teklif mektubunun şekli ve içeriği 

şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanmalıdır.) 

2- İhaleye katılacak gerçek kişiler ile tüzel kişilik adına veya vekaleten katılacak kişilerin 

kimlik belgesinin noter tasdikli sureti veya idarece onaylanmış fotokopisi, (Kimlik belgesinde 

T.C. kimlik numarasının bulunmaması halinde T.C. kimlik numarasını gösterir imzalı bildirim), 

3- Kanuni ikametgâh belgesi, (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.) 

4- İsteklinin Türkiye’deki tebligat adresini, ayrıca telefon ve faks numarasını gösteren 

imzalı bildirim. 

5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza 

sirküleri (İhalenin yapıldığı yılda alınmış veya geçerliliği devam eden.)  

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

6- İstekli adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin, ihalenin 

yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca 

onaylanmış olması gerekir.) 

7- Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ihalenin ilan 

edildiği yıl içinde alınmış üyelik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.(Tüzel kişiliğin sicile 

kayıtlı olduğuna dair belge.) 

8- İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu iş için düzenlenmiş noter tasdikli ortak 

girişim beyannamesi. 
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9- Teknik Personel Taahhütnamesi.  

10- Muhammen bedelin en az %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat 

kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu. (alındığı banka ya da finans 

kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazılı.) Banka referans mektubu, ihale tarihinden önceki 3 

ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.  

* İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri 

bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler. 

11- İsteklinin ihale ilan tarihinden sonra ilgili Vergi Dairesinden alacağı, vergi borcu 

olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. 

12- İsteklinin ihale ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal 

Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alacağı, prim borcu olmadığına dair belgenin aslı 

veya noter tasdikli sureti veya e-Borcu yoktur belgesi. 

13- İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe 

uygun yazılı beyanı. 

14- Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış ve ihale şartnamesinin 16.3 

maddesinde belirtilen tutardaki geçici teminata ait banka teminat mektubu ve teyit yazısı veya 

geçici teminatın Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir 

Şubesi nezdindeki TR730001500158007266231283 no.lu hesabına yatırıldığına dair banka alındı 

dekontu, (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre limit içi ve süresiz 

olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır), 

15- Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu, (İhaleye katılacak 

olanlar şartname bedelini ödeyerek şartname almak zorundadır), 

16- Bütün sayfaları istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş şartname metni, 

17- Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (aslının İdareye 

ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti de verilebilir), isteklinin benzer iş ile ilgili iş bitirme 

belgesinin olmaması veya isteklinin ticari faaliyetleri arasında inşaatla ilgili bir husus 

bulunmaması halinde inşaatı benzer iş bitirme belgesine sahip olan bir alt yükleniciye 

yaptıracağına ilişkin, ekli örneğine uygun alt yüklenici taahhütnamesi, 

E) İlana yazılmayan bilgiler işin şartnamesinde ve sözleşme taslağında mevcut olup, 

ihaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartlarla, sözleşme 

taslağına konulmuş olan şartları okumuş ve aynen kabul etmiş sayılır. 

F) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

G) Tüm ilan bedelleri, ihaleyi alan istekli tarafından sözleşme esnasında defaten 

ödenecektir. 

H) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 3645/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 

 3674/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 

 3672/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 

 3673/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 

 3675/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 

 3676/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 

 3677/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 

 3678/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 

 3679/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 

 3605/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:  

 
 3629/1-1 
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Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkul Mahallesi imarın 63933 ada 1 sayılı 

parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine 

istinaden 3194 sayılı imar kanununun 18 ve 2981/3290 sayılı yasanın Ek-1 maddesi gereğince 

tanzim edilen 85344’nolu parselasyon planı 17.04.2019 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz ilan 

panosuna bir ay süreyle asılacaktır. 

İlanen duyurulur. 

85344’Nolu Parselasyon Planıyla Uygulamaya Giren Parseller: 

Eryaman Mahallesi imarın 63933 ada 1 sayılı parsel. 3598/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

 

 3597/1-1 

—— • —— 

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

12.04.2019 tarih ve 30743 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi Alım 

ilanımız "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının 

Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" gereğince aşağıda Anabilim Dalı, Kadro 

Unvanı ve sayısı belirtilen kadroya ilişkin ilanımız iptal edilmiştir. 

İlan olunur. 

 

Birimi Bölümü Program/ABD Unvanı Der. Adet Açıklama 

Edebiyat 

Fakültesi 

Tarih Türkiye 

Cumhuriyeti 

Tarihi 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

2 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi alanında Doktorasını 

yapmış olup, 1950-1960 

yılları arasında “Kadın 

Gazetesi” üzerine çalışmış 

olmak. 

 3680/1-1 

—— • —— 
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

11.04.2019 tarihli ve  30742 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayınlanan 

Araştırma Görevlisi ilanı aşağıda belirtilen şekilde düzeltilmiş olup ilgili kadronun başvuruları 

devam etmektedir. 

 

No Unvan Birim/Bölüm/ABD İlan Özel Şart 

1 Arş. Gör. 

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı-

Süryani Dili ve Edebiyatı/Süryani 

Dili ve Edebiyatı 

Süryani Dili ve Edebiyatı, Süryani Dili 

ve Kültürü veya Tarih alanında yüksek 

lisans veya doktora yapıyor olmak. 

 3681/1-1 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

 

 



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 

 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 153 

 

 



Sayfa : 154 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 155 

 



Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157 

 



Sayfa : 158 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159 

 



Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 161 

 



Sayfa : 162 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 163 

 

 



Sayfa : 164 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 165 

 

 

 

 3498/1-1 



Sayfa : 166 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 167 

 

 

 3499/1-1 



Sayfa : 168 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 169 

 

 

 3500/1-1 



Sayfa : 170 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 171 

 

 

 

 3501/1-1 



Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 173 

 

 

 3502/1-1 



Sayfa : 174 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 175 

 



Sayfa : 176 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 

 

 

 3503/1-1 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 177 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 178 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 

 

 3504/1-1 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 179 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 180 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 

 

 3505/1-1 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 181 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 182 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 183 

 



Sayfa : 184 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 

 

 

 3506/1-1 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 185 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 186 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 

 

 3507/1-1 

  



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 187 

 

Merrill Lynch Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

 



Sayfa : 188 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 189 

 



Sayfa : 190 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 191 

 



Sayfa : 192 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 193 

 



Sayfa : 194 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 195 

 



Sayfa : 196 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 197 

 



Sayfa : 198 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 199 

 

 
 3497/1-1 



Sayfa : 200 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 

Bank Of China Turkey A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 201 

 



Sayfa : 202 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 203 

 



Sayfa : 204 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 205 

 



Sayfa : 206 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 207 

 



Sayfa : 208 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 209 

 



Sayfa : 210 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 211 

 

 
  



Sayfa : 212 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 213 

 



Sayfa : 214 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 215 

 



Sayfa : 216 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3535/1-1 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 217 

 

Turkish Bank A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

 



Sayfa : 218 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 219 

 



Sayfa : 220 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 221 

 



Sayfa : 222 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 223 

 



Sayfa : 224 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 225 

 



Sayfa : 226 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 227 

 



Sayfa : 228 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 229 

 



Sayfa : 230 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 231 

 



Sayfa : 232 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 233 

 



Sayfa : 234 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 235 

 



Sayfa : 236 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 237 

 



Sayfa : 238 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 239 

 



Sayfa : 240 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 241 

 



Sayfa : 242 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 243 

 



Sayfa : 244 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 245 

 



Sayfa : 246 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 247 

 



Sayfa : 248 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 249 

 



Sayfa : 250 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 251 

 



Sayfa : 252 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 253 

 



Sayfa : 254 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 

 
 3606/1-1 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 255 

 

 
 



Sayfa : 256 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 257 

 



Sayfa : 258 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 259 

 



Sayfa : 260 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 261 

 



Sayfa : 262 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 263 

 



Sayfa : 264 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 265 

 



Sayfa : 266 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 

 



17 Nisan 2019 – Sayı : 30748 RESMÎ GAZETE Sayfa : 267 

 

 



Sayfa : 268 RESMÎ GAZETE 17 Nisan 2019 – Sayı : 30748

Sayfa

1

69

70

72
87

104

112

121
123
134

255

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 924, 925, 926,

927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942,
943, 944, 945, 946, 947, 948, 949 ve 950)

–– Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 951)

–– 154 kV Evrencik RES-Hamitabat (Vize) Havza TM Enerji İletim Hattı Projesi
Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 952)

YÖNETMELİKLER
–– Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği
–– TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 21/3/2019 Tarihli ve 2016/1253 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/2/2019 Tarihli ve 2016/14883 Başvuru Numaralı

Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


