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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/8/1993 tarihli ve 21680 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan BOTAŞ
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 8 inci mad-
desi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Teftiş Kurulu Başkanının Atanması
Madde 8 - Teftiş Kurulu Başkanlığına, kamuda müfettiş yardımcılığı dâhil en az beş

yıl müfettişlik hizmeti bulunan müfettişler arasından atama yapılır.
Kurul Başkanının bağlı ve sorumlu olduğu makam, Genel Müdürdür.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 11 - Mesleğe, özel yarışma sınavını kazanmak şartıyla, müfettiş yardımcısı

olarak girilir. Müfettiş yardımcılarından, 3 yıllık yetiştirme dönemi sonunda yapılan yeterlilik
sınavında başarılı olanlar müfettişliğe atanırlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“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.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “30” ibaresi “35” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Müfettişler, görevlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel
kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların merkez ve
yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmalar Kurul Başkanlığı aracılığıyla yapılır. Müfettişler, soruşturma
işleri dışında  Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı ile olan münasebetlerinde, Kurul Başkanlığı
aracılığıyla haberleşme sağlarlar.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini BOTAŞ Genel Müdürü yürütür.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

3 Haziran 2019
PAZARTESİ
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Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 30/9/2002 tarihli ve 24892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 - Teftiş Kurulu Başkanlığına, kamuda müfettiş yardımcılığı dâhil en az beş
yıl müfettişlik hizmeti bulunan müfettişler arasından atama yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“Müfettişliğe Atanma 

Madde 30 - Mesleğe, özel yarışma sınavını kazanmak şartıyla, müfettiş yardımcısı ola-
rak girilir. 

Müfettiş yardımcılarından, 3 yıllık yetiştirme dönemi sonunda yapılan yeterlilik sına-
vında başarılı olanlar müfettişliğe atanırlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Müfettişlik Yeterlik Sınavı Kurulu ve Yeterlik Sınav Programı 

Madde 31 - EÜAŞ müfettişliği yeterlik sınavını 17 nci maddede belirtilen sınav kurulu
yapar. 

Sınavlar yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.
Müfettiş yardımcılarının 3 yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe dere-

cesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınavı, idari ve teknik müfettiş yardımcıları için ayrı
ayrı olmak üzere yürürlükteki mevzuat ve uygulama, mesleki konular, teftiş, inceleme ve so-
ruşturma yöntemlerinden sorular seçilmek suretiyle yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm ha-
linde yapılır. Sınav grupları ve bu gruplara giren konular sınavdan en az iki ay önce birer yazıyla
müfettiş yardımcılarına bildirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“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.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“a) Müfettişler, görevlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tü-
zel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların merkez
ve yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmaları Kurul Başkanlığı aracılığıyla yaparlar. Grup halinde ya-
pılan teftiş, inceleme ve soruşturmalarda yazışma, grubun en kıdemli müfettişi tarafından ya-
pılır.” 

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Mü-

dürü yürütür.
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/3/2006 tarihli ve 26101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eti Maden

İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının

(a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Teşekkülde yapılacak teftişin, etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel pren-

sipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek.

b) Teşekkül ve yurt dışında faaliyet gösteren iştiraklerle ilgili olarak görev verilmesi

halinde; her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftişleri yapmak veya yaptırmak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Teftiş Kurulu Başkanlığına, kamuda müfettiş yardımcılığı dâhil en

az beş yıl müfettişlik hizmeti bulunan müfettişler arasından atama yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“l) Başkanlığın organizasyon yapısında ihtiyaç duyulan değişiklikleri Strateji Geliştirme

Dairesi Başkanlığına, personel yapısında ihtiyaç duyulan değişiklikleri ise İnsan Kaynakları

Yönetimi Dairesi Başkanlığına gerekçeleri ile birlikte bildirmek,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını

doldurmamış olmak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Müfettiş yardımcılarının ahlaki, sıhhi, mesleki yetersizlik veya meslekle bağdaş-

mayacak tutum ve davranışlarının yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu ile ispat-

lanması hallerinde bu kişiler yeterlik sınavı beklenmeksizin Teftiş Kurulu dışında başka bir

göreve nakledilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Mesleğe, özel yarışma sınavını kazanmak şartıyla, müfettiş yardımcısı olarak girilir.

Müfettiş yardımcılarından, 3 yıllık yetiştirme dönemi sonunda yapılan yeterlilik sınavında ba-

şarılı olanlar müfettişliğe atanırlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Mesleğe yarışma sınavı olmadan ve/veya yeterlik almadan atananların; denetim

hizmetleri dışında geçen hizmet sürelerinin yarısı, denetim mesleğinde geçen sürelerinin ta-

mamı denetim meslek kıdeminden sayılır.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Müfettişler, görevlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve
tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların mer-
kez ve yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmaları Kurul Başkanlığı aracılığıyla yaparlar.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yü-

rütür.

—— • ——
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/11/1993 tarihli ve 21773 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden
Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“Madde 2 - Bu Yönetmelik, 14/6/1935 tarihli ve 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama
Genel Müdürlüğü Kanunu ile 17/5/1973 tarihli ve 7/6387 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü-
rürlüğe konulan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 7 - Teftiş Kurulu Başkanlığına, kamuda müfettiş yardımcılığı dâhil en az beş

yıl müfettişlik hizmeti bulunan müfettişler arasından atama yapılır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“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.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Müfettişler, görevlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel
kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların merkez ve
yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmaları Kurul Başkanlığı aracılığıyla yaparlar.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/3/2006 26101

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 29/1/2008 26771
2- 31/7/2009 27305
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Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ (TEDAŞ)
TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Teftiş Ku-

rulunun teşkilat ve görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, müfettişler, müfettiş yardımcıları ve
Teftiş Kurulu Başkanlığı Büro Şefliğinin görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin so-
rumluluklarını, Teftiş Kurulu Başkanı ile müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atanmalarını,
özlük haklarını ve Teftiş Kurulu ile müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışma esas ve usul-
lerini kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşeb-

büsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hük-
münde Kararname ve 14/2/2018 tarihli ve 30332 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Ana Statüsü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
b) Başkanlık: TEDAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığını,
c) Büro Personeli: TEDAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı Büro Şefliğinde görevli şef ve

diğer personeli,
ç) Büro Şefliği: TEDAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı Büro Şefliğini,
d) Genel Müdür: TEDAŞ Genel Müdürünü,
e) Kurul Başkanı: TEDAŞ Teftiş Kurulu Başkanını,
f) Müfettiş: TEDAŞ Teftiş Kurulu Başkanını, TEDAŞ başmüfettiş ve müfettişlerini,
g) Müfettiş yardımcısı: Yetkili veya yetkisiz TEDAŞ müfettiş yardımcılarını,
ğ) Refakat müfettişi: TEDAŞ Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlen-

dirilen müfettişleri,
h) Şirket: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,
ı) TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin kısa adını,
i) Teftiş Kurulu: TEDAŞ Teftiş Kurulunu,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat 

Teşkilat ve bağlılık
MADDE 4 – (1) Teftiş Kurulu; bir Başkanla, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından

oluşur. Kurul doğrudan Genel Müdüre bağlıdır.
(2) Kurulun yazı, hesap, arşiv, kütüphane ve benzeri işleri, Başkanlığa bağlı Büro Şef-

liğince yürütülür.
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Görev merkezi

MADDE 5 – (1) TEDAŞ Teftiş Kurulunun görev merkezi Ankara’dır. Bu merkez, mü-
fettişlerin de görev merkezidir. 

İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Teftiş Kurulu

Teftiş Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürün emri veya onayıyla Genel
Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) TEDAŞ’a bağlı her türlü merkez ve taşra kuruluşunda, teftişin etkin bir şekilde yü-
rütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik
edici teftiş sistemlerini geliştirmek.

b) TEDAŞ’a bağlı her türlü merkez ve taşra kuruluşunda inceleme, araştırma, soruş-
turma ve teftiş yapmak.

c) TEDAŞ’ın, Yönetim Kurulu üyeleri hariç, tüm memur, işçi ve sözleşmeli personeli
hakkında inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak.

ç) Görev verilmesi halinde 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda
tanımlanan elektrik dağıtım şirketlerinin denetimini yapmak.

d) Genel Müdürlük Makamınca verilen teftiş hizmetleriyle ilgili diğer işleri yapmak.
(2) Müfettişlere; Genel Müdür ve Teftiş Kurulu Başkanı dışındaki hiçbir makam ve

merci tarafından emir ve görev verilemez.

İKİNCİ BÖLÜM

Teftiş Kurulu Başkanının Atanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Teftiş Kurulu Başkanının atanması

MADDE 7 – (1) Teftiş Kurulu Başkanlığına, kamuda müfettiş yardımcılığı dâhil en az
5 yıl müfettişlik hizmeti bulunan müfettişler arasından atama yapılır. 

Teftiş Kurulu Başkanının görev ve yetkileri 

MADDE 8 – (1) Teftiş Kurulu Başkanı, müfettişlik sıfat, hak ve yetkisine sahip olup;
Genel Müdürün emri veya onayıyla Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Teftiş Kurulu Başkanlığının 6 ncı maddede belirtilen görevlerini yürütmek.
b) Teftiş Kurulunu yönetmek, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışmalarını dü-

zenlemek ve denetlemek.
c) Gerektiğinde bizzat teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak.
ç) Doğrudan başkanlığa gelen şikâyet ve ihbarlarla ilgili olarak gerektiğinde, inceleme

ve soruşturma yapılması amacıyla Genel Müdürlük Makamından Olur almak. 
d) Teftiş programını hazırlayıp Genel Müdürün onayına sunmak, programların uygu-

lanmasını sağlamak, gerektiğinde değiştirme teklifinde bulunmak.
e) Müfettişlerden gelen raporları incelemek; noksan, hatalı veya açık olmayan tenkit

ve görüşlerin bulunması halinde müfettişe bildirmek, raporu görüş belirterek Genel Müdürün
onayına sunmak, onaylanan raporların neticesini ilgili birimlere iletmek, birimlerce alınacak
tedbirlerin ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken önlemlere ilişkin
önerilerde bulunmak.
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f) Müfettiş yardımcılarının işe alınmasını ve asgari 3 yıllık yetişme döneminde yetiş-
melerini sağlamak. 

g) Kurulun çalışmalarına ait faaliyet raporlarını düzenlemek ve Genel Müdüre arz et-
mek.

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

h) Müfettişlerin, doğrudan yazışmaya yetkili bulunmadıkları makam ve şahıslarla olan
yazışmaları yapmak.

ı) Yürürlükteki mevzuata göre müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile büro personelinin
izinlerini düzenlemek, görev yolluğu bildirimlerini inceleyip veya incelettirip onaylamak.  

i) Müfettiş yardımcıları hakkında etüt, inceleme, araştırma, teftiş ve soruşturma notları
ile özel not vermek.

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

Teftiş Kurulu Başkanının sorumluluğu

MADDE 9 – (1) Kurul Başkanı; Teftiş Kurulu ve büronun yönetiminden, müfettiş ve
müfettiş yardımcılarının görev ve yetkileri çerçevesinde çalıştırılmasından, Genel Müdür ta-
rafından Teftiş Kuruluna verilen teftiş hizmetleriyle ilgili diğer görevlerin yerine getirilmesin-
den ve bu hususlarda aldığı karar ve uygulamalarından doğrudan Genel Müdüre karşı sorum-
ludur.

Teftiş Kurulu Başkanına yardım

MADDE 10 – (1) Teftiş Kurulu Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda
müfettişi, Genel Müdürün onayını almak suretiyle refakat müfettişi olarak görevlendirebilir.
Refakat müfettişleri, 8 inci maddede sayılan görevlerin yerine getirilmesinde Kurul Başkanına
yardımcı olur. 

Teftiş Kurulu Başkanına vekâlet

MADDE 11 – (1) Kurul Başkanı, geçici sebeplerle görevden ayrıldığında refakat mü-
fettişlerinden birine vekâlet görevi verir. Herhangi bir sebeple Teftiş Kurulu Başkanlığının bo-
şalması halinde vekâlet görevi Genel Müdür onayı ile belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müfettişler

TEDAŞ müfettişlerinin çalışma amacı 

MADDE 12 – (1) Teftişte amaç, denetlenen birimin gelecekte daha mükemmel sonuçlar
elde etmesine, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesine yönelik her türlü çözüm ve önerilerin
getirilmesidir.    

(2) Bu esastan hareketle;
a) Yapılan iş ve işlemler ile harcamaların mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun

olup olmadığını denetlemek,
b) Mevzuattan ve standartlardan sapmalar varsa, bunları belirtmek ve ekonomik, sosyal,

teknik ve hukuki nedenleri tahlil ederek, sapmaların düzeltilmesi, iş ve hizmet verimi ile kali-
tenin en uygun ve rasyonel bir düzeye çıkartılması için öneriler getirmek,

TEDAŞ müfettişlerinin amacını oluşturmaktadır.
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Müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 13 – (1) TEDAŞ müfettişleri Genel Müdüre bağlı olup, Genel Müdür adına;
a) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, TEDAŞ’a bağlı her türlü merkez ve taşra

birimleri ile kuruluşlarının işlem ve hesaplarını, işletme faaliyetlerini; mevzuata ve iş icaplarına
uygunluğu yönünden incelemek; araştırma, soruşturma ve teftişini yapmak, sonucu hakkında
rapor düzenlemek,

b) TEDAŞ’ın, Yönetim Kurulu üyeleri hariç; memur, işçi ve sözleşmeli personeli hak-
kında inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak, gerektiğinde savunmalarını almak, sonucu
hakkında rapor düzenlemek,

c) Teftiş ve inceleme sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yol-
suzluklar için sorumlular hakkında, tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, gecikme-
den hadiseye el koyabilmek üzere durumu hemen Başkanlığa bildirmek, gecikmesinde zarar
umulan ve delillerin kaybına meydan verilebilecek hallerde delilleri toplamak,

ç) 19 uncu madde hükümlerine göre Şirket personelini görevden uzaklaştırmak,
d) Görev verilmesi halinde Elektrik Piyasası Kanununda tanımlanan elektrik dağıtım

şirketlerinin denetimini yapmak,
e) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek

yanlışlıkların düzeltilmesi ve eksikliklerin giderilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenen
seviyede yürümesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düşünceleri raporla Başkan-
lığa bildirmek,

f) Yürüttükleri teftiş, inceleme ve soruşturmalarda gerek görmeleri halinde, TEDAŞ’ın
ilgili birimlerinden, komisyonda çalıştırılmak üzere işinde uzman personelin, emrinde görev-
lendirilmesini istemek, 

g) TEDAŞ ile ilgili konularda yurt içi ve yurt dışında araştırmalar yapmak, görevlen-
dirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,          

ğ) Teftiş ettikleri birimlerin para, para hükmündeki evrak ve malzemelerini saymak ve
bunlara ait her türlü belgeyi incelemek ve sayım sonuçlarını kayıtlarla karşılaştırarak fazla ve
eksiklikleri tespit etmek,

h) Teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında işleri başından ayrılmaları sakıncalı görülen
personelin izinlerinin, teftiş, inceleme ve soruşturmanın sonuna bırakılmasını ve izne ayrılan-
ların görevleri başına dönmelerini istemek,

ı) Teftiş, inceleme ve soruşturma işlerinin aksamamasına, geciktirilmemesine ve düzenli
olarak yürütülmesine özen göstermek, 

i) Refakatlerine verilecek müfettiş yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak,
haklarında mütalaa ve özel not düzenlemek, 

j) Teftiş edilen birimleri ve bu birimlerce yapılan işleri; organizasyon ve metot, kârlılık
ve verimlilik ile hukuksal yönlerden inceleyip, hizmetin niteliğini artırıcı ve verimini yükseltici
önerilerde bulunmak,

k) İşlemlerini denetlediği personelin, verimliliği, bilgi düzeyi ve yetenekleri hakkında
bilgi edinmek ve haklarında gerektiğinde “Personel Değerlendirme Raporu” düzenlemek,

l) Teftiş ve inceleme yaptığı üniteyle sınırlı kalmak üzere, başarı belgesi ve ödüller için
aday göstermek,

m) Başkanlıkça verilecek teftiş hizmetleriyle ilgili diğer görevleri yapmak,
ile görevli ve yetkilidirler.
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(2) Müfettiş yardımcılarının bu yetkilerini kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak görev
yapabilmeleri, belirli bir yetişme süresinin sonunda, Başkanlıkça kendilerine “Yetki” verilme-
siyle mümkündür.

(3) Müfettişler, kendilerine verilen görevleri objektif ölçüler içerisinde yerine getirmek,
kanaatlerini somut belge ve olaylara dayandırmakla yükümlüdürler.

(4) Müfettişler, ilgili kanunlarda, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde ve bu Yönetme-
likte belirtilen yetkilerini, tam olarak kullanmaktan, görevlerini eksiksiz yerine getirmekten
yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

Müfettişlerin uyacakları hususlar

MADDE 14 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları; 
a) Bulundukları yerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu

sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar,
b) İcraya müdahale edemezler, 
c) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh koyamazlar, ilave ve düzeltme yapamazlar,
ç) Beşeri ve sosyal ilişkilerin dışında, teftişe tabi kimselerle özel ilişki kuramazlar,
d) Görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar,
e) Raporlarına eklemeye lüzum gördükleri belgelerin asıllarını, tasdikli bir suretini ver-

meden alamazlar,
f) Görevlerini, teftiş yerine tekrar dönmeye meydan vermeyecek şekilde sonuçlandır-

maları,  teftişi mahallinde yapmaları ve raporu burada düzenlenmeleri esas olup, Kurul Baş-
kanının bilgisi ve onayı olmadan aksine davranamazlar,  

g) TEDAŞ müfettişliğinden ayrılmaları halinde, Teftiş Kurulu Başkanından alacakları
emre göre, 22 nci madde gereğince işleri devrederler. Ayrıca kimlik belgesi ve mühür ile zim-
metlerinde bulunan demirbaş malzemeyi Teftiş Kurulu Başkanlığına teslim ederler.

Müfettişlik güvencesi

MADDE 15 – (1) Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak dü-
zenlendiğinden, TEDAŞ müfettişleri kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekle-
riyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alı-
namaz, diğer idari görevlere atanamaz.

(2) Ahlaki, sıhhi veya mesleki yetersizlik hallerinin, yargı kararı, sağlık kurulu raporu,
müfettiş raporu ile ispatı zorunludur.

Yurt dışına gönderilme

MADDE 16 – (1) Müfettişler bilgi ve görgülerini artırmak, inceleme ve araştırma yap-
mak için Kurul Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onaylaması şartıyla bir yılı geçmemek
üzere yurt dışına gönderilebilirler. Yurt dışına gönderilmede müfettişlik kıdemiyle birlikte mes-
leki yetenek, başarı ve yabancı dil bilgisi dikkate alınır.

Müfettişlerin Şirketin idari kademelerinde görevlendirilmeleri 

MADDE 17 – (1) TEDAŞ müfettişleri, müfettişlik hakları saklı kalmak ve yazılı rızaları
alınmak şartıyla, Genel Müdür tarafından üst kademelerde geçici olarak görevlendirilebilirler.

Görevlendirme

MADDE 18 – (1) TEDAŞ müfettişleri, Genel Müdürlük Makamının emri ve onayı
üzerine Kurul Başkanından aldıkları talimatla görev yaparlar, görevlerin neticelerini Başkanlığa
bildirirler.
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Görevden uzaklaştırma

MADDE 19 – (1) Müfettişler görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak aşağıdaki şart-
lardan en az birinin gerçekleşmesi halinde, ilgilileri usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler:

a) Kamu hizmetlerinin gerekleri yönünden görevi başında kalması sakıncalı olmak.
b) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve ayniyatı, bunların hesap,

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

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

ç) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak. 
(2) Görevden uzaklaştırma tedbiri, teftiş ve soruşturmanın her aşamasında alınabilir.

Ancak, görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir
şekilde ortaya konması; birinci fıkranın (b) bendinde sayılan şartların varlığı halinde bu duru-
mun bir tutanakla tespit edilmesi gerekir. 

(3) Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin aksamaması
için gereken tedbirler o ünite amirince alınır.

(4) Görevden uzaklaştırma durumu, müfettiş tarafından gerekçesi ile birlikte tayine yet-
kili amirine, Başkanlığa ve diğer ilgililere yazıyla hemen bildirilir. 

(5) Teftiş ve tahkikat neticesinde suçun işlendiğinin saptanamadığı veya yeterli delil
bulunmadığı hallerde; görevden uzaklaştırılmış olan memur ve diğer personel, müfettişin ve-
receği rapor üzerine, tayine yetkili amirlerince bekletilmeksizin görevine iade edilir.

(6) Görevden uzaklaştırılması gereken memurlar hakkında, işledikleri suçların türü ve
mahiyetine göre kanuni esaslar dâhilinde takibat yapılır.

(7) Görevden uzaklaştırılana ait rapor üzerine yapılacak işlerin, diğer işlerden öncelikle
tamamlanması ve sonuçlandırılması zorunludur.

(8) İşçilerin görevden uzaklaştırılması konusunda, gerek esas gerekse şekil yönünden
22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine, sözleşmeli
personelin görevden uzaklaştırılması konusunda ise sözleşmeli personele ilişkin mevzuat hü-
kümleri ile Tip Hizmet Sözleşmesi hükümlerine göre hareket edilir.

(9) Görevden uzaklaştırma bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok
üç ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmemesi durumunda personel
görevine başlatılır.

(10) Görevden uzaklaştırmanın gereği olan konularda savsaklayıcı tutumu görülen
amirler hakkında da ayrıca soruşturma başlatılmak üzere durum Başkanlığa bildirilir.

Teftiş programları ve hazırlanması

MADDE 20 – (1) Başkanlıkça, bütün merkez ve taşra kuruluşlarının ve/veya birimle-
rinin senelik teftiş ve denetim programları, önceki teftişlerden elde edilen sonuç ve tecrübeler
ile teftiş edilecek yerlerin durumları da göz önünde bulundurulmak suretiyle her sene mevcut
iş durumuna göre hazırlanarak Genel Müdürün onayına sunulur.

(2) Teftiş programlarında; teftiş yerleri, teftiş devre ve süreleri, teftiş konuları, gerekti-
ğinde genel konular dışında ayrıca incelenecek veya soruşturulacak konular belirtilir. 

(3) Teftişin düzenli olarak yürütülmesini sağlayacak her türlü açıklama, tereddüde yer
vermeyecek şekilde etraflı olarak programlarda gösterilir.
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(4) Teftiş programları Genel Müdürlük Makamı tarafından onaylandıktan sonra, Teftiş
Kurulu Başkanlığınca müfettiş ve müfettiş yardımcılarına, belirlenen görev yerleri de belirtil-
mek suretiyle yazılı olarak bildirilir.

Müşterek çalışmalar
MADDE 21 – (1) Yıllık teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma  programlarının gruplar

halinde uygulanmasında her gruba dâhil müfettişlerden müfettişlik hizmeti yönünden en kı-
demlisi; grup başkanı sıfatıyla çalışmaları düzenler, işe başlarken ve çalışmaların devamı sıra-
sında teftiş ve incelemelerde izlenecek en uygun yöntemi belirler, işlerin seyrini takip ve sonuç
alınmasını sağlayabilecek fikir ve tedbirlerin uygulanmasını temin eder, çalışmaların seyri hak-
kında zaman zaman veya talep halinde  Başkanlığa özet  bilgi veya ara rapor verir.

(2) Her türlü yazışmalar grup başkanının imzasıyla yapılır. İşin sonunda düzenlenen
rapor, kıdem sırasına göre gruba dâhil bütün müfettişlerce imzalanır.

(3) Grup halindeki çalışmalarda, mevzuatın gerektirdiği esaslara uyulmaması halinde,
müfettiş ve müfettiş yardımcıları Kurul Başkanına karşı ortak sorumluluk taşırlar.

İşlerin süresinde bitirilememesi ve işin devri
MADDE 22 – (1) İşlerin süresinde bitirilememesi ve işin devri aşağıdaki esaslar çer-

çevesinde yapılır: 
a) Müfettişler kendilerine verilen işleri, Başkanlıkça belirtilen süreler içinde bitirirler.

Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Başkanlığa zamanında bilgi verip, ala-
cakları talimata göre hareket ederler.

b) Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Ancak zorunlu durumlarda müfet-
tişler ellerindeki işleri, Kurul Başkanının yazılı emri ile başka bir müfettişe devredebilirler.

c) Devredilecek işler için devri yapacak olan müfettiş bir "devir notu" hazırlar. En az
üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna;

1) Devredilen işin ne olduğu yazılır,
2) Devir gününe kadar; işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği yazılır,
3) İş hakkında ne gibi bir görüş ve kanaate varıldığı yazılır,
4) Beliren görüş ve kanaat olarak işin özelliğine göre bundan sonraki en uygun inceleme

ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği hakkındaki düşünceleri yazılır,
5) Devreden müfettiş, devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren

dizi pusulasının birinci nüshasını, belgelerle birlikte, işi devralan müfettişe imza karşılığı verir,
6) Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası; bir yazı ile devreden müfettiş ta-

rafından Başkanlığa gönderilir. Üçüncü nüsha devreden müfettişte kalır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teftiş Kurulu Büro Şefliği

Teftiş Kurulu Büro Şefi ile diğer görevlilerin, görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 23 – (1) Büro Şefliği, Kurul Başkanının emri altında bir Büro Şefi ve Büro

Şefine bağlı yeterli sayıda personelden oluşur.
(2) Teftiş Kurulu Büro Şefliğinin görevleri şunlardır:
a) Başkanlığa intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve bunların cevaplarını sevk

etmek.
b) Müfettişlerden gelen rapor ve yazıları kayıt etmek ve takibini yapmak.
c) Raporları düzenli bir şekilde arşivde muhafaza etmek.
ç) Müfettişlerin yolluk bildirimlerini zamanında ilgililere intikal ettirmek.
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d) Teftiş Kurulunun çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak.
e) Başkanlığa mal edilen kitap, dergi, her türlü demirbaş, mefruşat ve büro levazımının

kayıt ve muhafazasını sağlamak, diğer ihtiyaç malzemelerinin teminini ve dağıtımını sağla-
mak.

f) Teftiş Kuruluna gelen gizli zarfları almak ve açmadan Kurul Başkanına sunmak.
g) Teftiş Kurulunda ve büro personelinin mali ve özlük işlerini zamanında ve düzenli

yürütmek.
ğ) Müfettişler tarafından görev yerleriyle ilgili olarak bildirilen hareket, varış ve dönüş

tarihlerini aynı gün Kurul Başkanına sunmak ve kaydını tutmak.
h) Kırtasiye ve basılı kâğıtları, gereksinime göre sağlamak, saklamak, dağıtmak ve ge-

rektiğinde çoğaltmak.
ı) Beklenilen cevaplar ya da raporlar üzerine ilgili ünitelerce yapılması gereken işlem-

lerin sonuçlarını takip etmek ve geciken işler hakkında Başkana bilgi vermek.
i) Teftiş Kurulu arşivinin, 16/4/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işleyiş ve düzenini sağ-
lamak.

j) Kurul Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
(3) Büro Şefliğinin idaresinden, Kurul Başkanı ve refakat müfettişlerine karşı birinci

derecede Büro Şefi sorumludur.
(4) Büro işlerinde gizlilik esastır. Büro personeli rapor, yazışma ve dosyaları Başkan-

lığın izni olmadan kimseye gösteremez, veremez ve görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri
açıklayamaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

TEDAŞ Müfettişliğine Giriş

Müfettişliğe atanma 

MADDE 24 – (1) Mesleğe, özel yarışma sınavını kazanmak şartıyla, müfettiş yardım-
cısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılarından, asgari 3 yıllık yetiştirme dönemi sonunda yapılan
yeterlik sınavında başarılı olanlar müfettişliğe atanırlar.

Müfettiş yardımcılığına atanma 

MADDE 25 – (1) Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için; 18/3/2002 tarihli ve
2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa
Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre,  Kamu
Personel Seçme Sınavına (KPSS-A grubu)  katılmış ve her sınav dönemi için Teftiş Kurulu
Başkanlığınca tespit ve ilan edilecek asgari puanı almış olmak, Şirketin belirlediği ve ilan ettiği
diğer şartlara uygun olanlar arasından Şirketçe yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır.

(2) Sınavın açılmasına, Teftiş Kurulu Başkanının önerisi ve Genel Müdürün onayı ile
karar verilir.

(3) Müfettiş yardımcılığı Giriş Sınavı; Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), yazılı ve
sözlü olmak üzere üç aşamalı olarak yapılır.

(4) Yazılı sınav, 32 nci maddede belirtilen konu gruplarından seçilmek suretiyle, test
usulü ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’ne de yaptırılabilir.
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(5) Yazılı sınavın ÖSYM tarafından yapılması halinde, tarafların yükümlülükleri ve so-
rumlulukları bir protokolle tespit edilir ve sınavın ilanı, başvuruların kabul edilmesi, sınav so-
rularının hazırlanması, sınavın yürütülmesi, değerlendirilerek sonuçlandırılması ve sonuçların
adaylara duyurulması ile sınav kâğıtlarının saklanması gibi hususlarda, protokolde belirtilen
usul ve esaslar uygulanır.

Müfettiş yardımcılığı giriş sınav kurulu
MADDE 26 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını yapacak sınav kurulu; Genel Mü-

dürlük Makamının onayı ile Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında dört TEDAŞ müfettişi ile
birlikte toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca dört yedek üye tespit edilir.

(2) Sınav kurulu; sınav sorularını hazırlamak, yazılı sınav kâğıtlarını değerlendirmek
ve sözlü sınavı yapmakla görevli olup üniversite öğretim üye ve görevlilerinden de yararlanmak
suretiyle sınavları yürütebilir.

(3) Teknik müfettişliğe girişte, alınacak meslek grubuna mensup yarışmacıların mesleki
bilgilerinin değerlendirilmesi ve sınav konularının tespit edilmesi için uzman kişilerden veya
üniversite öğretim üye ve görevlilerinden yararlanılabilir.

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı şartları
MADDE 27 – (1) TEDAŞ müfettiş yardımcılığı 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) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını dol-

durmamış olmak,
c) İdari müfettiş yardımcılığı için en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurum-

larının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğ-
retim kurumlarından mezun olmak,

ç) Teknik müfettiş yardımcılığı için de alınacak meslek grubu ile ilgili mühendislik eği-
timi veren fakülte ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı veya yerli fa-
kültelerden birini bitirmiş olmak,

d) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel
Yönetmelik hükümlerine göre yapılan eleme sınavında, sınav kılavuzu ve/veya ilanlarda Teftiş
Kurulunca belirtilen asgari puanı almış olmak, 

e) Sağlıklı ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına dayanıklı olmak (Bu durum, işe
başlamadan önce alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelenir.),

gerekir.
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının ilanı 
MADDE 28 – (1) Giriş sınavlarının yapılacağı tarihler, yapılacağı yerler ve giriş şartları

Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve TEDAŞ Genel
Müdürlüğü resmi internet adreslerinde duyurulur. İlan, sınav tarihinden en az bir ay önce ya-
pılır.

(2) Adayların başvuru ve kayıt süresi, yazılı sınav tarihinden en çok on beş gün öncesine
kadar devam edecek şekilde tespit olunur.

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı işlemleri
MADDE 29 – (1) Sınava girmek isteyenler, Teftiş Kurulu Başkanlığına iki adet fotoğ-

raf, aday başvuru formu, yükseköğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya
noterden onaylı sureti veya aslı ibraz edilmek suretiyle Başkanlıkça onaylı sureti ve KPSS so-
nuç belgesi örneği ile müracaat ederler.
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(2) Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir:
a)  T.C. kimlik numarası beyanı.
b) 4,5x6 ebadında son altı ay içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf.
c) Adayın; baba ve ana adları ile meslek veya işlerini, ilk, orta ve yüksek tahsillerini

yaptığı okulları ve yerlerini, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin ad-soyad ve adres-
lerini, yüksek tahsilden sonra ne gibi işler yaptığını belirttiği özgeçmişi.

(3) Sözlü sınavı kazanan adaylardan atama işlemi yapılmadan önce aşağıdaki bilgi ve
belgeler istenir:

a) Adayın, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına
dayanıklı olduğuna dair yazılı beyanı.

b) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.
c) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı.
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yerleri
MADDE 30 – (1) Yazılı ve sözlü sınav Ankara’da yapılır. Giriş sınavına, KPSS’den

Şirket tarafından belirlenen puanı almış olan ve belirlenecek sayıda aday yazılı sınava çağrılır.
Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. 

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı adaylık belgesi
MADDE 31 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılacaklara Başkanlıkça fotoğ-

raflı "Adaylık Belgesi" verilir.      
(2) Sınavlara girecek adaylar, sınav esnasında bu belge ile birlikte kimlik tespitinde

kullanılmak üzere, resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorun-
dadırlar.  

İdari müfettiş yardımcılığı giriş sınavı konuları
MADDE 32 – (1) İdari müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ikinci fıkradaki konulardan

seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır.
(2) Alan bilgisi:
a) Hukuk;
1) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar),
2) Ceza Hukuku: Türk Ceza Kanununun Genel Hükümler başlıklı 1’inci Kitabı, 2’nci

Kitap 2’nci Kısım 10’uncu Bölüm Malvarlığına Karşı Suçlar 2’nci Kitap, 3’üncü Kısım, 4’üncü
Bölüm Kamu Güvenine Karşı Suçlar, 2’nci Kitap 4’üncü Kısım 1’inci Bölüm Kamu İdaresinin
Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar,

3) Medeni Hukuk: (Genel esaslar ve ayni haklar),
4) Borçlar Hukuku,
5) Ticaret Hukuku: Ticaret Kanununun Başlangıç kısmı ile Ticari İşletme başlıklı 1’inci

ve Kıymetli Evrak başlıklı 3’üncü Kitapları,
6) İş Hukuku,
7) İcra ve İflas Hukuku,
8) Ceza Muhakemeleri Usul Hukuku (Genel esaslar),
9) İdare Hukuku. 
b) İktisat;
1) İktisat teorisi ve politikası, para, banka, kredi, konjonktür, milli gelir, uluslararası

ekonomik ilişkiler ve kurumlar, işletme denetimi ve finansal yönetim, güncel ekonomik so-
runlar.
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c) Maliye;
1) Maliye teorisi ve maliye politikası, Türk vergi sistemi ve kanunlarının esasları, kamu

giderleri ve gelirleri, gider konularının esasları, bütçe ve bütçe çeşitleri, kamu borçları.
ç) Muhasebe;
1) Genel muhasebe,
2) Maliyet muhasebesi,
3) Bilanço analizi ve teknikleri,
4) Ticari hesap.
d) Yabancı dil;
1) İngilizce,
2) Fransızca,
3) Almanca,
dillerinden birisi.
(3) Sınavların yönetim sorumluluğu Sınav Kuruluna ait olmak üzere, yukarıda belirtilen

konulara ait yazılı sınav soruları gerektiğinde ÖSYM’ye veya üniversitelere hazırlatılabilir
veya uygulatılabilir.

Teknik müfettiş yardımcılığı sınav konusu
MADDE 33 – (1) Teknik müfettiş yardımcılığı giriş sınavı konuları, alınacak meslek

grubuna göre sınav ilanında belirtilir.
Yazılı sınav sorularının hazırlanması
MADDE 34 – (1) Yazılı sınav sorularının hazırlanması, sınavların sevk ve idare so-

rumluluğu Sınav Kuruluna aittir. Yazılı sınav soruları ve cevap anahtarları ile her soruya verilen
puanlar ve sınav süreleri Sınav Kurulu tarafından sınav konularına göre tespit edilir. Her soruya
verilecek notlar da Sınav Kurulunca saptanır. Soru kâğıtlarının altı Sınav Kurulu Başkanı ve
Üyeleri tarafından imzalanır. Her sınav konusuna ait sorular ayrı ayrı zarflara konur, zarflar
kapatılır, üzerlerine hangi konuya ait sınav soruları oldukları yazılır, arkaları mühürlenip Sınav
Kurulu Başkan ve Üyeleri tarafından imzalanır ve ayrı bir zarfa konulacak cevap anahtarları
ile birlikte Sınav Kurulu Başkanına teslim edilir.

Yazılı sınavların yapılış şekli ve değerlendirilmesi
MADDE 35 – (1) Yazılı sınavlar, duyurulan yer ve saatte Sınav Kurulu ve gerektiğinde

Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen müfettiş ve müfettiş yardımcılarının gözetiminde
başlar ve önceden tespit edilen saatte bitirilir. Sınav başladıktan sonra gelen adaylar sınava
alınmazlar.

(2) Sınava giren adayların kimlikleri bir tutanakla tespit edilir. Adaylar, yanlarında sınav
giriş belgeleri ile birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak
zorundadır.

(3) Sınava, içinde sınav soruları bulunan mühürlü zarfın sınava katılanların huzurunda
açılması, soruların adaylara dağıtılması veya yazdırılması suretiyle başlanır. Zarfların açılma-
sına ilişkin bir tutanak düzenlenir ve bu tutanak sınav gözcüleri ile sınava giren iki aday tara-
fından imzalanır.

(4) Sınava katılan adaylar, soruların cevaplarını, mühürlü cevap kâğıtlarına yazarlar.
Cevap kâğıtlarına, kapatılacak kısım dışında adayların kimliğini belirtecek herhangi bir yazı
yazılmaz ve işaret konmaz. Cevap kâğıdına bu şekilde yazı yazan veya işaret koyan adaylarla,
sınavda kopya çektiği tespit edilen adaylar hakkında bir tutanak düzenlenerek sınavları geçersiz
sayılır.
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(5) Sınav sonunda, toplanan cevap kâğıtları ile tutanaklar bir zarf içerisine konulur ve
zarf kapatılıp mühürlendikten sonra, bu husus ayrı bir tutanakla tespit edilip zarf ve tutanak
Sınav Kurulu Başkanına teslim edilir.

(6) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için yabancı dil dışındaki yazılı sınav grupla-
rından alınan notların her birinin 100 tam puan üzerinden 60’tan ve ortalamasının da 70’ten
aşağı olmaması gerekir.

(7) Değerlendirme sonunda adaylar, puanı en yüksek adaydan başlanarak başarı sırasına
konulur. 100 üzerinden 70’in altında olmamak koşuluyla en yüksek puandan başlanarak, alı-
nacak müfettiş yardımcısı sayısının üç katı aday yazılı sınavı başarmış sayılır ve sözlü sınava
katılmaya hak kazanır. Başarı sıralamasına göre, yazılı sınavı kazanan sonuncu adayla aynı
puanı alan adaylar da yazılı sınavı kazanmış sayılırlar.

(8) Yazılı sınav sonuçları bir tutanakla tespit edilir ve sınavı kazananlara Teftiş Kurulu
Başkanlığınca yazılı olarak tebliğ edilir.

Sözlü sınav ve değerlendirilmesi
MADDE 36 – (1) Yazılı sınavı kazananlar bir yazı ile sözlü sınava davet edilir. Sözlü

sınav, yazılı sınav gruplarına giren konulardan yapılır. Bu sınavda ayrıca, adayların zekâ, ifade
ve temsil kabiliyeti ile tutum ve davranışları gibi kişisel nitelikleri de göz önünde bulundurulur. 

(2) Sözlü sınavda adaylara Sınav Kurulu üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan
üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların ortalaması sözlü sınav puanını oluşturur. Sözlü sı-
navda başarılı sayılmak için sözlü sınav puanının 70’ten aşağı olmaması gerekir.

(3) Sınav Kurulu, sözlü sınav sonuçlarını da tutanakla tespit eder.
Giriş sınavı notu ve sonucunun duyurulması
MADDE 37 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının

ortalamasıdır. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun
70’ten aşağı 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 başarılı olanlar arasından alınacak müfettiş yardımcısı sayısının ya-
rısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir. Yarışma sınavında yetmiş ve üzerinde puan
almış olmak, asıl listelere giremeyen adaylar için müktesep hak veya daha sonraki giriş sınavları
için herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

(3) Yarışma sınavında başarılı olup ataması yapılmayanlardan veya ataması yapılıp da
herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan boşalan kadrolara, bir sonraki sınavın ilanına kadar
ve her hâlükârda sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl içinde yarışma sınavı başarı sıra-
lamasına göre yedek listeden atama yapılabilir.

(4) Sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından tutanakla tespit edilerek, atanmaları için
Genel Müdürlüğe arz olunur. Başarılı olanlara İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire
Başkanlığınca gerekli tebligat yapılır.

(5) Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin müfettiş yardımcılığına tayinleri sınavdaki
derece sırasına göre yapılır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 38 – (1) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav

sonuçlarının kendilerine tebliğinden itibaren en geç 7 gün içinde bir dilekçeyle İnsan Kaynak-
ları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına yapılır.
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(2) Bu itirazlar, Sınav Kurulunca en geç 15 gün içinde değerlendirilerek ilgiliye yazılı
olarak bildirilir.

İKİNCİ BÖLÜM 

Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi

MADDE 39 – (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde şu esaslara uyulur:
a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek.
b) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş ve soruşturma konularında tecrübe

ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak.
c) Bilimsel çalışma, araştırma ve bilgisayar gibi çağdaş araç ve gereçlerden yararlanma

alışkanlığını kazandırmak.
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.
Müfettiş yardımcılarını yetiştirme programı

MADDE 40 – (1) Müfettiş yardımcıları, asgari üç yıllık yardımcılık döneminde aşağı-
daki programa göre yetiştirilirler:

a) Birinci dönem çalışmaları:
1) Bu dönem çalışmaları, Başkanlıkça, Teftiş Kurulu yetki alanına giren teftiş, inceleme

ve soruşturma ile ilgili yürürlükteki mevzuatın yardımcılara öğretilmesi amacıyla hizmet içi
eğitim şeklinde düzenlenir.

b) İkinci dönem çalışmaları:
1) Bu dönem çalışmaları, en az üç müfettiş refakatinde yapılan teftiş, inceleme, araş-

tırma ve soruşturmaları kapsar. Müfettişler programlarını; mevzuat ve tatbikatının yeter dere-
cede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenleyip uygularlar. Bu dönem çalışmaları sırasında
müfettiş yardımcıları tek başına inceleme, teftiş ve soruşturma yapamazlar, rapor düzenleye-
mezler.

c) Üçüncü dönem çalışmaları:
1) Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren müfettiş yardımcılarına, ya-

nında çalıştıkları müfettişlerin mütalaaları da alınarak, Başkanlıkça resen teftiş, inceleme ve
soruşturma yetkisi verilebilir.

2) Resen teftiş, inceleme ve soruşturmayla yetkili kılınan müfettiş yardımcıları, resen
veya lüzumu halinde diğer yardımcılarla veya müfettişlerle birlikte çalışırlar.

3) Müfettiş yardımcılarının üçüncü dönem çalışmaları, yetişmelerinin tamamlanması
hususu da göz önünde tutularak Başkanlıkça düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müfettiş Yardımcılığından Müfettişliğe Atanma ve Yeterlik Sınavı 

Yeterlik sınavından önce Kuruldan çıkarılma

MADDE 41 – (1) Müfettiş yardımcılarının ahlaki, sıhhi veya mesleki yetersizlik hal-
lerinin, yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu ile ispatlanması veya 44 üncü mad-
dedeki not ortalamasının 70’ten aşağı olması hallerinde “Yeterlik Sınavı” beklenmeksizin Teftiş
Kurulu dışında başka bir göreve nakledilirler.
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Müfettiş yardımcılığı dönemi ve yeterlik sınavı

MADDE 42 – (1) TEDAŞ müfettiş yardımcıları asgari üç yıllık yetişme döneminden
sonra yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

(2) Yazılı ve sözlü olarak iki bölümde yapılacak yeterlik sınavının, tarihi, saati ve yeri
sınav tarihinden en az bir ay önce ilgililere duyurulur. Yeterlik sınavını 26 ncı maddede belir-
tilen sınav kurulu yapar.  

Yeterlik sınav programı

MADDE 43 – (1) Müfettiş yardımcıları için yapılacak yeterlik sınavı, idari ve teknik
müfettiş yardımcıları için ayrı ayrı olmak üzere yürürlükteki mevzuat ve uygulama, mesleki
konular, teftiş, inceleme ve soruşturma konularını kapsayacak şekilde hazırlanır. Sınav grupları
ve bu gruplara giren konular sınavdan en az iki ay önce birer yazıyla müfettiş yardımcılarına
bildirilir. Bu sınavda başarı gösterenler müfettişliğe atanırlar.   

Yetişme notu

MADDE 44 – (1) Yetişme notu aşağıda belirtilen konulardan her biri için verilen notlar
ortalaması alınarak tespit edilir:

a) Kurs ve seminer notu: Kurs ve seminerler sonunda aldıkları notlar ortalaması.
b) Etüt, inceleme ve araştırma notu: Müfettiş yardımcılarına verilen etüt, inceleme ve

araştırma sonucu düzenledikleri raporlara verilen not.
c) Teftiş ve denetim notu: Müfettiş yardımcılarının yaptıkları teftiş ve denetim sonunda

düzenledikleri raporlara verilen not.
ç) Soruşturma notu: Müfettiş yardımcılarının yaptıkları soruşturma sonunda düzenle-

dikleri raporlara verilen not.
d) Özel not: Müfettiş yardımcılarının nitelik, tutum ve davranışları, mesleki bilgileri,

çalışkanlıkları ve mesleki liyakatleri hakkında yanında çalıştıkları müfettişler ile Kurul Başkanı
tarafından verilen notlar. 

(2) Etüt, inceleme, araştırma, teftiş ve soruşturma notları, raporları inceleyen refakat
müfettişlerinin görüş ve önerileri de dikkate alınmak suretiyle Teftiş Kurulu Başkanı tarafından
verilir.

(3) Her bölümde verilen notun 60’tan, yetişme notu ortalamasının ise 70’ten aşağı ol-
maması gerekir. Aksi halde 41 inci madde hükmü uygulanır.

Yeterlik sınav notlarının değerlendirilmesi

MADDE 45 – (1) Yeterlik notu; yetişme notu, yazılı sınav ve sözlü sınav notu ortala-
masından oluşur. Bu not 70 puandan az olamaz.

(2) Yazılı sınav kâğıtları, Sınav Kurulu üyeleri tarafından 100 puan üzerinden değer-
lendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için üyelerin verdiği notların ortalamasının en
az 70 olması gerekir.

(3) Yazılı sınavda başarılı olan müfettiş yardımcıları sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü
sınavda müfettiş yardımcılarına, Sınav Kurulu üyelerinin her biri 100 tam puan üzerinden puan
verir. Verilen puanların ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayı-
labilmek için bu puanın en az 70 olması şarttır.

(4) En yüksek yeterlik notundan başlayarak bir başarı listesi düzenlenir. Yeterlik sına-
vında başarılı olanların müfettişliğe atanmaları yeterli kadro mevcut olmadığı takdirde, başarı
sırasına göre yapılır. Notların eşitliği halinde, yetişme notu esas alınır.
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Yeterlik sınavını kazanamayanlar ve sınava girmeyenler
MADDE 46 – (1) Yeterlik sınavını kazanamayanlar ya da mazeretsiz olarak sınava gir-

meyenler, Teftiş Kurulu dışında durumlarına ve derecelerine uygun görülecek bir göreve nak-
ledilirler.

(2) Geçerli bir mazereti olduğunun belgelenmesi halinde, 26 ncı maddeye göre oluştu-
rulan sınav kurulu tarafından yeterlik sınavının tarihi, saati ve yeri sınav tarihinden en az 10
gün öncesinde duyurulur. Sınav yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır. 

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 47 – (1) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav

sonuçlarının kendilerine tebliğinden itibaren en geç 7 gün içinde bir dilekçeyle İnsan Kaynak-
ları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına yapılır.

(2) Bu itirazlar, Sınav Kurulunca en geç 15 gün içinde değerlendirilerek ilgiliye yazılı
olarak bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yükselme ve Kıdem 

Yükselme
MADDE 48 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olup, müfettişliğe tayin edilen TEDAŞ

Genel Müdürlük müfettişlerinin, maaş dereceleri itibarıyla izleyen terfileri genel hükümlere
göre yapılır.

Başmüfettişliğe yükselme
MADDE 49 – (1) TEDAŞ Genel Müdürlüğü başmüfettişliğine yükselmede esas; mes-

leki yetenek, kıdem, gayret ve başarı ile Başkanlık nezdinde bırakılacak olumlu izlenim ve ka-
naattir.

(2) Başmüfettişliğe aday olabilmek için, müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az 10 yıl
müfettişlik yapmış olmak ve 1’inci derece kadroyla tayin edilebilecek şartlara sahip olmak ge-
rekir.

Müfettişlerin kıdemi
MADDE 50 – (1) Müfettişlik kıdemine esas süre, müfettiş yardımcılığında, müfettiş-

likte, müfettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde, ücretli-ücretsiz
tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir.

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

(3) Başmüfettişlerin kıdem sırası, başmüfettişliğe atama tarihine göre, aynı tarihte ata-
nanlar için müfettişlik kıdemi, müfettişlik kıdemi de aynı olanlar için yeterlik sınavındaki başarı
derecesi esas alınarak belirlenir.

(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.

Teftiş Kurulundan nakil ve istifa suretiyle ayrılan müfettişlerin tekrar kabulü
MADDE 51 – (1) TEDAŞ Teftiş Kurulundan istifa suretiyle veya naklen ayrılan mü-

fettişlerin Teftiş Kuruluna tekrar kabulleri, Yönetim Kurulunun onayına bağlıdır.
(2) 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.
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(3) Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe dö-
nenlerin kıdem sırası 50 nci madde hükümlerine göre tespit edilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Raporlar

Rapor çeşitleri

MADDE 52 – (1) TEDAŞ müfettişleri çalışmalarının sonuçlarını işin özelliklerine göre;
a) Cevaplı Teftiş Raporu,
b) İnceleme Raporu, 
c) Genel Durum Raporu,
ç) Soruşturma Raporu,
d) Personel Değerlendirme Raporu,
ile tespit ederler.
Cevaplı teftiş raporu

MADDE 53 – (1) Cevaplı teftiş raporlarına ait esaslar aşağıda gösterilmiştir:
a) Yapılan teftişler sonunda müfettiş tarafından düzenlenen cevaplı teftiş raporunda;

noksan veya hatalı, usule ya da Şirket yararlarına aykırı olup düzeltilmemiş veya telafi edil-
memiş hususlar ve işlemler hakkında yapılması gereken işlem veya alınması gereken tedbirler
belirtilir.

b) Cevaplı Teftiş Raporları, müfettişler tarafından üç nüsha olarak hazırlanır. Düzenle-
nen teftiş raporunun iki nüshası incelenmek üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına sunulur. Baş-
kanlık, incelenen raporda, varsa noksan veya hatalar ile düzeltilmesi istenen hususların gide-
rilmesini ilgili müfettişten ister. Raporun bir nüshası Başkanlıkça, cevaplandırılmak üzere bir
yazıyla teftiş edilen birimin amirine teslim edilir veya gönderilir, verilen cevap Başkanlık ara-
cılığıyla son mütalaa için müfettişe intikal ettirilir. Müfettiş tarafından on işgünü içinde son
mütalaa yazılarak Başkanlığa sunulur, üçüncü nüsha rapor ise müfettişte kalır.

c) Cevaplı teftiş raporlarında;           
1) İşlemleri teftiş edilen personelin adı-soyadı, sicil numarası, unvanı, statüsü, çalıştığı

alt birimleri, bu alt birimlerdeki göreve başlama ve ayrılış tarihleri,
2) Hatalı ve noksan görülen hususların ilgili olduğu mevzuat hükümleri,
3) Mevzuata göre yapılması gereken işlemler,
4) Bir önceki teftiş sonucunda verilen talimatın yerine getirilip getirilmediği,
belirtilir.
ç) Mali yönden sorumluluğu gerektirecek bir durumun tespiti halinde, cevaplı teftiş ra-

porlarında; sorumlular ve sorumluluğu gerektiren iş, işlem ve eylemler delilleriyle birlikte açık-
ça belirtilir.

d) Kendilerine cevaplı rapor gönderilen yetkililer, tenkit olunan işlemleri usul ve mev-
zuat dâhilinde düzeltmek ve bunu cevaplarında göstermek zorundadır.

e) Örtülü ve anlaşılmaz cevap verilemez, konunun dışına çıkılamaz.
f) İlgililer; cevaplı teftiş raporunda yer alan tenkit ve önerilerle ilgili olarak müfettişten

farklı bir düşüncede bulunmaları halinde, rapor cevabında, görüşlerini dayandırdıkları gerek-
çeleri açık bir şekilde belirtirler.
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g) Raporlara ilgililerce verilen cevapların müfettiş tarafından uygun görülmemesi ha-
linde, son görüşün açık ve gerekçeli hazırlanmasına önem verilir.

ğ) Hastalık, askerlik gibi zaruri sebeplerle müfettişçe rapora son görüş yazılamaması
durumunda Kurul Başkanının görevlendireceği bir müfettiş tarafından rapora son görüş yazı-
labilir.

h) Başkanlık son görüşleri yazılmış olarak gelen raporları, Genel Müdürlük Makamının
onayı alınmak suretiyle, gereği yapılmak üzere en kısa zamanda ilgili birimlere gönderir ve
sonuçlarını yakından izler.

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

İnceleme raporu
MADDE 54 – (1) İnceleme raporu;
a) Usul ve yürürlükteki mevzuat uygulamalarında görülen noksanlıklar ve bunların dü-

zeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve teklif-
lerin,

b) Teftişlerde cevaplı raporlara bağlanması gerekli görülmeyen hususların,
c) Genel Müdürlükçe tetkik ettirilen çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin veya Baş-

kanlığın bilgisi ve izni dâhilinde müfettişlerce belirlenen sorun ya da konuların,
ç) Şikâyet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda, disiplin hük-

mü uygulanmasını veya yasal kovuşturmayı gerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak iş-
leme esas görüşlerin, 

bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.
(2) Müfettişler, bu raporları verilen görev gereği olarak düzenlerler.
(3) İnceleme raporları üç nüsha olarak düzenlenir. İlk iki nüshası Başkanlığa sunulur.

Üçüncü nüshası müfettişte kalır. İnceleme raporları Başkanlıkça, Genel Müdürlük Makamının
onayı ile gereği yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilir.

Soruşturma raporu
MADDE 55 – (1) Soruşturma raporları, teftiş ve soruşturmaya tabi personelin ceza

mevzuatına göre suç ya da disiplin mevzuatına göre disiplin suçu oluşturan eylem ve işlemle-
rine ilişkin olarak yapılan soruşturmalar neticesinde düzenlenen raporlardır.

(2) Soruşturma konusu olan olay ve işlemlerde Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlara
göre bir suç işlendiğinin tespit edildiği veya TEDAŞ Disiplin Yönetmeliği,  Toplu İş Sözleş-
meleri ile Sendika Üyesi Olmayan Daimi ve Geçici İşçilerin Çalışma Esasları ve Şirketin diğer
mevzuatına göre disiplin cezasını gerektiren bir duruma rastlandığı takdirde, soruşturma raporu
düzenlenmesi yoluna gidilir.

(3) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları;  
a)  Teftiş Kurulu Başkanı tarafından kendilerine verilen talimata istinaden,
b) Kendilerine verilen ihbar ve şikâyet mektuplarında yazılı olup, soruşturmayı gerek-

tiren, 
c) Teftiş sırasında ortaya çıkarttıkları ve soruşturmayı gerektiren,
hususlar hakkında soruşturma yapmak ve rapora bağlamakla yükümlüdürler.
(4) Üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentleri uyarınca soruşturmaya başlanabilmesi için du-

rumun Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilerek izin alınması gerekir. Şu kadar ki; soruşturmaya
başlanmaması  durumunda ceza ve/veya disiplin hukuku yönünden suç sayılan durumların
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veya usulsüzlüklerin tekrarlanacağına veya kanıtların yok olacağına yahut bu yolda Şirketin
maddi veya manevi zarara uğratıldığına kanaat getirilirse, derhal gerekli önlemler alınıp konu
Başkanlığa bildirilerek, alınacak talimata göre hareket edilir.

(5) Soruşturma raporları üç nüsha olarak düzenlenir. İlk iki nüshası Başkanlığa sunulur.
Üçüncü nüshası müfettişte kalır. Soruşturma raporları Başkanlıkça, Genel Müdürlük Makamı-
nın onayı ile gereği yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilir.

Genel durum raporu
MADDE 56 – (1) Genel durum raporu, Başkanlıkça talep edilmesi halinde, teftişlerin

sonuçları hakkında Başkanlığa özet bilgi vermek maksadıyla düzenlenir.
(2) Bu raporlara aşağıdaki hususlar yazılır:
a) Teftiş yeri, teftişi yapılan servisler ve yazılan raporlar.
b) İhbar ve şikâyet konuları, bunlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturma sonuçları.
c) Başkanlıkça programla beraber veya sonradan gönderilen inceleme konuları ve ya-

pılan incelemenin sonuçları.
ç) Varsa görevden uzaklaştırılan personel sayıları ve sebepleri.
d) Mevzuat uygulamasında görülen hata ve noksanlıklar.
e) İşyerleri ve çalışma araçları ile diğer ihtiyaçları.
f) Teftiş edilen birimin verimlilik ve kârlılık durumu.
g) Teftiş dönemine ve gerekirse daha önceki dönemlere ait programların teftiş yerine

ait kısımlarının gerçekleştirilme safhaları hakkında bilgiler ve bu husustaki görüşlere uygun
ve zaruri görülen diğer hususlar.

(3) Genel durum raporları üç nüsha halinde düzenlenir. Rapor aslı ile bir nüshası Baş-
kanlığa gönderilir ve diğer nüshası ise müfettişte kalır.

(4) Ayrıca birden fazla rapor düzenlenmesini gerektiren kapsamlı inceleme, soruşturma
ve denetimler nedeniyle müfettiş tarafından ihtiyaç duyulması ve Başkanlığın talebi halinde,
alınması istenen önlemlerin, müfettişlik önerilerinin ve gerekli görülen diğer hususların özet-
lenmesi amacıyla da genel durum raporu düzenlenebilir.

(5) Diğer taraftan; Teftiş Kurulu Başkanlığınca da Genel Müdüre özet bilgi vermek
amacıyla Genel Müdürlükçe uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu,
idarede gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi için alınacak yasal
ve idari önlemlere dair görüş ve önerileri kapsayan genel durum raporu hazırlanabilir. 

Personel değerlendirme raporu
MADDE 57 – (1) Personel değerlendirme raporuna ilişkin hazırlanacak formlarda; tef-

tiş edilen veya denetlenen birimlerin amir ve diğer personelinin;
a) Mesleki bilgileri, mevzuata uyma dereceleri,
b) Çalışmaları, düzen ve enerjileri, yaş ve bünyeleri,
c) Yaratıcı zekâ ve kavrayış yetenekleri,
ç) Ast ve üstleri, diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla olan ilişkileri,
d) Görevlerinde başarı dereceleri, hangi görevlerde başarılı olabilecekleri ve daha fazla

sorumluluk taşıyan görev yüklenip yüklenemeyecekleri,
hususlarında müfettişin objektif bilgi ve gözlemlere dayanan kanaatleri belirtilir. 
(2) Personel değerlendirme raporları müfettiş tarafından üç nüsha olarak düzenlenir.

Her biri üzerinde ilgili personelin adı, soyadı, unvanı ve sicil numarası yazılı kapalı zarf içeri-
sinde, hakkında personel değerlendirme raporu düzenlenen personeli gösterir üç nüsha liste
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hazırlanarak bir yazı ekinde müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi edilir. Baş-
kanlık, raporu İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına iletilmek üzere Genel
Müdürlük Makamının Onayına sunar.

Raporlar üzerine Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan işlemler

MADDE 58 – (1) Raporlar, Başkan veya görevlendireceği bir refakat müfettişi tara-
fından incelenir. Düzeltilmesi veya tamamlatılması gereken hususlar varsa, bunların gideril-
mesi, raporu düzenleyen müfettişten istenir. Müfettişin isteğe katılmaması halinde, Başkan ta-
rafından belirlenecek görüş doğrultusunda işlem yapılır.

Raporlar üzerine teftiş gören birimlerce yapılacak işlemler

MADDE 59 – (1) Merkez birimleri, kendilerine ait cevaplı teftiş raporlarına ilişkin,
Genel Müdürlük Makamı tarafından onaylanıp havale edilen müzekkerede belirtilen hususları
bir ay içinde yerine getirerek sonucunu Teftiş Kurulu Başkanlığına yazılı olarak bildirirler.

(2) Taşra birimlerine ait cevaplı teftiş raporlarına ilişkin, Genel Müdürlük Makamı ta-
rafından onaylanıp havale edilen müzekkerede belirtilen hususlar, ilgili merkez birimlerince
en geç bir ay içinde incelenerek, müzekkerede belirtilen hususlar talimat haline getirilip, teftiş
edilen birime gönderilir. Teftiş gören birimler, merkez birimlerinin talimatı üzerine, talimatta
belirtilen hususları en kısa sürede yerine getirerek sonucunu ilgili merkez birime bildirirler. İl-
gili merkez birimleri de, yapılan işlemleri en kısa sürede Teftiş Kurulu Başkanlığına yazılı ola-
rak bildirirler.

(3) İnceleme ve soruşturma raporlarına ilişkin, Genel Müdürlük Makamı tarafından
onaylanıp havale edilen müzekkerede belirtilen hususlarla ilgili yapılan işlemlerin sonuçları,
ilgili birimlerce en kısa sürede Teftiş Kurulu Başkanlığına yazılı olarak bildirilir.

Rapor sonuçlarının müfettişlere bildirilmesi

MADDE 60 – (1) Müfettişlerce düzenlenen raporlara ilişkin, Genel Müdürlük Makamı
tarafından onaylanıp havale edilen müzekkerede belirtilen hususlar üzerine yapılan işlemlerin
ilgili birimlerce Teftiş Kurulu Başkanlığına iletilmesi üzerine, bu işlemler Başkanlıkça raporu
yazan müfettişlere gönderilir veya duyurulur.

(2) Müfettişler yapılan bu işlemleri, uygun ve yeterli bulmadıkları takdirde, konu ile
ilgili görüşlerini gerekçeleri ile birlikte en geç 30 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına bildi-
rirler.

(3) Müfettişlerin bu yeni görüşleri karşısında ilgili birimlerin kendi tutum ve işlemlerini
değiştirmemesi halinde, Teftiş Kurulu Başkanı konuyu gerekirse yeniden inceletir veya gereğini
bizzat yapar.

BEŞİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Teftişe Tabi Olanların Görev ve Sorumlulukları

Teftişe tabi olanların görev ve sorumlulukları

MADDE 61 – (1) Teftişe tabi olanların görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Teftişe veya soruşturmaya tabi her türlü Şirket personeli; para ve para hükmündeki

kâğıtlar ile ambar ve depolarında bulunan ayniyatı ve bunlarla ilgili belge ve defterleri, gizli
de olsa bütün vesikaları ilk talepte müfettişe göstermek, saymasına ve tetkik etmesine yardımda
bulunmak zorundadır.
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b) Teftişe veya soruşturmaya tabi her türlü şirket personeli, müfettişin sözlü veya yazılı
olarak talep ettiği gizlilik derecesindekiler de dâhil evrak, kayıt ve belgelerin suretlerini veya
asıllarını vermek zorundadır. Teftiş edilen birimlerden asılları alınan evrak ve belgelerin, mü-
fettişin mühür ve imzası ile tasdik edilmiş suretleri aslının yerine konulmak üzere alındığı bi-
rimlere verilir.

c) Teftişe veya soruşturmaya tabi birim amirleri; teftiş hizmetlerinin gereklerine uygun
biçimde yürütülebilmesi için müfettişlere, görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve gerekli
diğer tedbirleri almak zorundadırlar.

ç) Teftiş veya soruşturmaya tabi birim personeline verilmiş izinlerin kullanılması, has-
talık ve bunun gibi zorunlu sebepler dışında, müfettişin isteği üzerine teftiş veya soruşturma
sonuna kadar durdurulur. İznini kullanmaya başlamış olan görevli, müfettişin isteği üzerine
geri çağrılır.

d) Teftişe veya soruşturmaya tabi olanlar, müfettişçe sorulan sözlü ve yazılı soruları
geciktirmeden cevaplandırmakla yükümlüdürler.

e) Müfettişlerin görev yaptığı birimlerde, başta yöneticiler olmak üzere tüm personel
gerekli her türlü kolaylığı göstermek, yardımda bulunmak ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer
görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

f) Müfettişler tarafından; yürütülen teftiş, inceleme ve soruşturmalarda, komisyonda
çalıştırılmak üzere personel talep edilmesi halinde, ilgili birimler bu talebi geciktirmeksizin
yerine getirmekle yükümlüdürler.

(2) Görevliler bu yükümlülüklerini hiçbir bahaneyle geciktiremezler.

İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Maaş, yolluk ve diğer hakların alınması
MADDE 62 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları maaş, yolluk ve diğer haklarını,

bunların tutarlarının Mali İşler ve Satınalma Daire Başkanlığı tarafından banka hesaplarına ya-
tırılması suretiyle alırlar.                                          

(2) Görev yolluğuna ilişkin avans olarak çekilen paranın hak edilen miktarı aşmaması
gerekir. Ertesi aya borç devri ancak ayın son günlerinde görevle ilgili olarak yolculuk yapılması
halinde uygun görülebilir. Bu takdirde, fazla çekilen miktar, en geç izleyen ay içinde iade veya
mahsup suretiyle kapatılır. Kesinlikle diğer yıla borç veya alacak devredilemez.

Çalışma cetveli ve yolluk bildirimleri
MADDE 63 – (1) Müfettişlerin çalışma cetveli ve yolluk bildirimlerine ilişkin hususlar

şunlardır:
a) Müfettişler; çalışmalarını aylık olarak düzenleyecekleri çalışma cetvelinde gösterirler

ve bu cetvelleri,  ait olduğu ayı takip eden ayın ilk haftası içinde hazırlayarak Başkanlığa su-
narlar.

b) Çalışma cetvelinde, çalışmalar günler itibarıyla ve ana hatlarıyla belirtilir. Ay içinde
yazılan raporlara yer verilir.

c) Müfettişler; yolluk ve yollukla ilgili diğer harcamalarını aylık veya görev dönüşü
düzenleyecekleri yolluk bildirimlerinde gösterirler.

ç) Görev yolluğu bildiriminin, Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden Başkanlığın
onayına sunulmasını müteakip bildirimle ilgili harcama belgelerinin asılları da eş zamanlı ola-
rak Başkanlığa teslim edilir veya gönderilir. Başkanlıkça gerekli kontroller yapıldıktan sonra
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görev yolluğu bildirimi ve ekleri Mali İşler ve Satınalma Daire Başkanlığına gönderilir. Baş-
kanlıkça hatalı bir durumun tespiti halinde, görev yolluğu bildirimi, gerekli düzeltmenin ya-
pılması için müfettişe iade edilir.

Müfettişlik izinleri

MADDE 64 – (1) Müfettişler; yürürlükteki mevzuata göre alacakları izinleri, bu izinlere
hangi gün başlayacaklarını ve göreve dönüş tarihlerini Başkanlığa yazı ile bildirirler.

Müfettişlik mühür ve belgeleri ile diğer demirbaşlar

MADDE 65 – (1) TEDAŞ müfettişlerine ve müfettiş yardımcılarına birer resmi mühür
ve Genel Müdür ile Kurul Başkanı tarafından imzalanmış kimlik belgesi verilir.

(2) Müfettişlere; bilgisayar, hesap makinesi, kitap, çanta gibi demirbaşlar Başkanlıkça
sağlanır.

(3) Zimmetle verilen kimlik belgesi, mühür, bilgisayar, hesap makinesi, çanta gibi de-
mirbaş malzemeler görevden ayrılma halinde 15 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına iade
edilir.

Haberleşme

MADDE 66 – (1) Müfettiş ve yetkili müfettiş yardımcıları;
a) Görevlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle

doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların merkez ve yurt dışı
kuruluşlarıyla yazışmalar Kurul Başkanlığı aracılığıyla yapılır. 

b) Acele veya gizli olmayan haberleşmelerde, duruma göre faks veya telefon kullana-
bilirler.

c) Başkanlığa gönderilecek yazılardan diğer Şirket birimlerine ya da diğer kuruluşlara
ulaştırılması gerekli görülenleri yeterli sayıda hazırlarlar.

ç) Görevli gittikleri yerlere varışı aynı gün veya en geç ertesi işgünü, buradan ayrılışı
ise bir işgünü önce veya hareket tarihinde Başkanlığa, Elektronik Belge Yönetim Sistemi üze-
rinden veya faksla yazılı olarak bildirirler. Zorunlu hallerde telefonla da bildirim yapabilirler.

Kayıt ve dosya işleri

MADDE 67 – (1) Müfettişler;
a) Yazdıkları rapor ve yazıların birer nüshasını, kendilerine gelen yazıları ve her türlü

evrakı özel dosyalarında saklarlar.
b) Raporlarını yazı ekinde Başkanlığa sunarlar.
c) Düzenledikleri rapor ve yazılar ile kendilerine gelen yazıları bir kayıt defterine işler

ve buna kendi sayı numaralarını verirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik, Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 68 – (1) 2/5/2006 tarihli ve 26156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 70 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şir-
keti Genel Müdürü yürütür. 
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Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 1/4/2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye

Elektrik İletim A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“Madde 7 - Teftiş Kurulu Başkanlığına, kamuda müfettiş yardımcılığı dâhil en az beş

yıl müfettişlik hizmeti bulunan müfettişler arasından atama yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer

alan “30” ibaresi “35” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Müfettişliğe atanma

Madde 42 - Mesleğe, özel yarışma sınavını kazanmak şartıyla müfettiş yardımcısı ola-

rak girilir. Müfettiş yardımcılarından 3 yıllık yetişme dönemi sonunda yapılan yeterlilik sına-

vında başarılı olanlar müfettişliğe atanırlar.

Yeterlik sınavını başarı ile verip, Müfettişliğe atanan TEİAŞ müfettişlerinin, maaş de-

receleri itibarıyla izleyen terfileri genel hükümlere göre yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“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.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“a) Müfettişler, görevlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tü-

zel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların merkez

ve yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmalar Kurul Başkanlığı aracılığıyla yapılır.” 

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel

Müdürü yürütür.

—— • ——
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 22/9/1993 tarihli ve 21706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin

ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8 – Teftiş Kurulu Başkanlığına, kamuda müfettiş yardımcılığı dahil en az beş

yıl müfettişlik hizmeti bulunan müfettişler arasından atama yapılır.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“MÜFETTİŞLİĞE ATANMA

Madde 20 – Mesleğe, özel yarışma sınavını kazanmak kaydıyla, müfettiş yardımcısı

olarak girilir. Müfettiş yardımcılarından 3 yıllık yetiştirme dönemi sonunda yapılan yeterlik

sınavında başarılı olanlar Müfettişliğe atanırlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ilk cümlesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yabancı dil sınavının yapılması yerine, 4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile be-

lirlenen yabancı dil bilgisi tespit sınavı sonucunda alınan puan esas alınabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş, (c) bendinde yer alan “Makine,” ibaresinden sonra gelmek üzere

“İnşaat,” ibaresi eklenmiştir.

“b) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını dol-

durmamış olmak,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yarışma sınavında başarılı olup ataması yapılmayanlardan veya ataması yapılıp da

herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan boşalan kadrolara, bir sonraki sınavın ilanına kadar

ve her halükarda sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl içinde yarışma sınavı başarı sıra-

lamasına göre yedek listeden atama yapılabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 31 – Müfettiş yardımcılarının ahlaki, sıhhi, mesleki yetersizlik veya meslekle

bağdaşmayacak tutum ve davranışlarının yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu ile

ispatlanması hallerinde bu kişiler yeterlik sınavı beklenmeksizin Teftiş Kurulu dışında başka

bir göreve nakledilirler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Üçüncü Kısmının Üçüncü Bölüm başlığı “Yeterlik

Sınavı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinde yer alan “tayin edilen” ibaresi

“atanan” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“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.” 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin (i) fıkrasında yer alan “mütalâanın

birer nüshası” ibaresi “mütalâa” şeklinde, (c) ve (f) fıkraları ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

(h) fıkrasında yer alan “takım halinde iki nüsha olarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

“c) Cevaplı teftiş raporları, Kurum Merkez birimlerinin teftişlerinde ihtiyaç doğrultu-

sunda en az bir, bağlı birimlerin teftişlerinde iki nüsha olarak düzenlenir.
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Merkez birimlerinde ve bağlı birimlerde rapor en çok 15 gün içinde cevaplandırılmak

üzere teftiş edilen yerin amirine tevdi ve tebliğ olunur.

Rapor, teftiş edilen yerin cevabı ile bu cevap üzerine Müfettiş tarafından yazılan son

mütalâa ile birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir.”

“f) Nitelikleri ve kuruluş yetkileri bakımından müteaddit işletmeleri veya şubeleri olan

taşra veya Merkez birimlerinin bu işletmeleri veya şubeleri, kendilerine yeterli sayıda nüsha

olarak tevdi ve tebliğ edilen cevaplı teftiş raporuna karşı 15 gün içinde hazırlayacakları cevabı,

bağlı oldukları birime gönderirler.

Taşra veya Merkez birimi, bunları 15 gün içinde inceleyip bağlı birimin cevabına iştirak

ediyorsa bu husus açık bir biçimde, iştirak etmiyorsa sebebini ve bu konudaki görüşünü Mü-

fettişe göndereceği cevapta belirtir ve cevabına bağlı birimden aldığı cevabı da ekler.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi

yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinde yer alan “üç nüsha olarak” ibaresi

yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “üç”

ibaresi “bir” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde

yer alan “PTT makbuzları ve listesi ile uçak bileti” ibaresi “harcama belgeleri liste halinde”

olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin başlığında yer alan “AYRILIŞ-

LARI İLE ADRESLERİNİ” ibaresi “AYRILIŞLARINI” olarak, birinci fıkrasında yer alan

“telgraf veya teleksle” ibaresi “yazı ile” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmıştır. 

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yazı

ve” ibaresi “bilgisayar,” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Müfettişler, görevlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel

kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların merkez ve

yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmaları Kurul Başkanlığı aracılığıyla yaparlar.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde

yer alan “Maden,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Jeoloji, Jeofizik, Kimya,” ibaresi eklen-

miştir. 

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel

Müdürü yürütür. 
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından:

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI TEFTİŞ KURULU 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/11/1993 tarihli ve 21756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Petrolleri Anonim Ortaklığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir. 

“Madde 7 - Teftiş Kurulu Başkanlığına, kamuda müfettiş yardımcılığı dâhil en az beş

yıl müfettişlik hizmeti bulunan müfettişler arasından atama yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin başlığı “Müfettişliğe Atanma” ola-

rak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Mesleğe, özel yarışma sınavını kazanmak şartıyla, müfettiş yardımcısı olarak girilir.

Müfettiş yardımcılarından, 3 yıllık yetiştirme dönemi sonunda yapılan yeterlilik sınavında ba-

şarılı olanlar müfettişliğe atanırlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Bu sınavda da başarı gösterenler Müfettişliğe tayin edilirler. Yeterlik sınavını kazana-

mayanlar ya da mazeretsiz olarak sınava girmeyenler, Teftiş Kurulu dışında durumlarına ve

derecelerine uygun görülecek bir göreve nakledilirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Kıdem, Teftiş Kurulundan Nakil ve İstifa Suretiyle Ayrılan  Müfettişlerin Tekrar

Kabulleri;

Madde 35 - Ortaklık Teftiş Kurulundan istifa suretiyle veya naklen ayrılan Müfettişlerin

Teftiş Kuruluna tekrar kabulleri, Genel Müdürlük Makamının iznine bağlıdır. Teftiş Kurulu

Başkanlığı yaptıktan sonra Müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dö-

nemde bu durumda birden fazla Müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde Müfettişlik

kıdemleri esas alınır.

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.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Müfettişler, görevlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel

kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların merkez ve

yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmaları Kurul Başkanlığı aracılığıyla yaparlar.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel

Müdürü yürütür.
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Türkiye Taşkömürü Kurumundan:
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 5/10/1993 tarihli ve 21719 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci
fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Teftiş ve tahkik esnasında işleri başından ayrılmaları mahzurlu bulunan görevlilerin
ayrılmalarının teftiş ve tahkikatın sonuna bırakılması veya izinli olarak ayrılmış olanlardan va-
zifeleri başında bulunmaları lüzumlu görülenlerin, geri çağrılmalarını yazılı olarak işyeri amir-
liğinden istemek,” 

MADDE 2  – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“c) Devredilecek işler için devri yapacak olan müfettiş bir “devir” notu hazırlar, hazır-
lanacak devir notuna;

- Devredilen işin ne olduğu,
- Devir gününe kadar işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği,
- İş hakkında ne gibi görüş ve kanaate varıldığı,
- İşin özelliğine göre bundan sonraki en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne ol-

ması gerektiği, 
hakkındaki düşüncelerini yazar.
Bundan başka devredilen işe ait bütün belgeleri işi devralan müfettişe imza karşılığı

verir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (d) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.
“d) Teftiş, tetkik veya tahkikat sırasında görevlilerinin izin talepleri müfettiş müsaade-

sine tabidir. Daha önce verilmiş izinlerin kullanılması, gerekli görüldüğü takdirde, hastalık ve
benzeri mücbir sebepler dışında müfettişin isteği üzerine teftiş veya tahkik sonuna kadar dur-
durulur.

İznini kullanmaya başlamış olan görevli, müfettişin isteği üzerine geri çağrılır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 17 - Teftiş Kurulu Başkanlığına, kamuda müfettiş yardımcılığı dâhil en az beş

yıl müfettişlik hizmeti bulunan müfettişler arasından atama yapılır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 18 - Teftiş Kurulu Başkanının Zonguldak dışında görevli, izinli veya raporlu

olduğu hallerde Teftiş Kurulu Başkanının teklifi ve Genel Müdürlük Makamının onayı ile gö-
revlendirilen müfettiş Başkanlığa vekâlet eder.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 19 - Mesleğe, özel yarışma sınavını kazanmak şartıyla, müfettiş yardımcısı

olarak girilir.
Müfettiş yardımcılarından, 3 yıllık yetiştirme dönemi sonunda yapılan yeterlilik sına-

vında başarılı olanlar müfettişliğe atanırlar.” 
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılacak adayların yabancı dil bilgisi ile ilgili ola-

rak, ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı sonucunda alınan puan
esas alınır. Gerekli görülen yabancı dil puanının alt sınırı, her sınav öncesi Teftiş Kurulu Baş-
kanlığınca belirlenir ve müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ilanında belirtilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 35 yaşını doldurmamış olmak.” 
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“c) Mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi konu-
ları.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“Yarışma sınavında başarılı olup ataması yapılmayanlardan veya ataması yapılıp da

herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan boşalan kadrolara, bir sonraki sınavın ilanına kadar
ve her hâlükârda sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl içinde yarışma sınavı başarı sıra-
lamasına göre yedek listeden atama yapılabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“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.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin (a) ve (e) fıkraları aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“a) Cevaplı teftiş raporları yapılan teftişlerde noksan ve hatalı bulunan işlemler hak-
kında, bunların hangi mevzuata ve usule ne şekilde uymadıkları veya hangi yönlerden Kurum
yararlarına aykırı bulundukları gösterilmek ve alınması gereken tedbirler belirtilmek suretiyle
her servis için ayrı ayrı düzenlenir.   

Teftişlerin sonunda cevaplı rapor düzenlenmesi asıl olmakla birlikte müfettişlerin ge-
rekli gördüğü hallerde gerekçesi belirtilmek kaydıyla ilgili müfettişin yazılı talebi ve Teftiş
Kurulu Başkanının onayı ile genel rapor düzenlenebilir.”  

“e) Cevaplı teftiş raporları usulüne göre cevaplandırılmak, bilahare de teftiş dosyasında
saklanmak üzere teftiş edilen yerin amirine teftişin son günü tevdi ve tebliğ olunur.   

Teftiş edilen yerin cevabı ile bu cevap üzerine müfettiş tarafından düzenlenen son mü-
talaa eklenerek Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir.” 

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Rapor cevapları müfettiş tarafından derhal incelenerek her madde için ayrı ayrı son
mütalaa hazırlanır. Teftiş raporu, rapor cevabı, teftiş edilen yerin raporu gönderdiğini bildiren
yazısı ve son mütalaa takım halinde 10 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 50 - Teftiş Kurulu Başkanlığı son mütalaası yazılmış olarak gelen cevaplı ra-

porları, incelendikten sonra raporu özetleyerek kendi görüş ve kanaatini ve yapılacak işlemi
belirtmek suretiyle bir yazı ile Genel Müdüre arz eder. Bu yazıya rapor, cevap ve son mütalaa-
nın birer nüshası eklenir. Genel Müdürlük Makamının olurları alındıktan sonra hazırlanan ta-
limatı teftiş edilen yere gönderir.

Teftiş edilen yerde cevaplı rapor, cevabı, müfettişin son mütalaası, Teftiş Kurulu Baş-
kanlığınca gönderilen talimatlar bir dosya içinde tarih sırasına göre tertip ve muhafaza edilir.” 

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Genel rapor teftiş edilen yerin genel faaliyeti ve çalışma durumunun incelenmesi so-
nucunda Genel Müdürlük Makamına özet bilgi verilmek maksadıyla Başkanlığa tevdii edilir.” 

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 52 - Tetkik raporları; Genel Müdür tarafından emredilen idari ve teknik so-

runlar ve konular hakkında yapılan tetkik, mer’i mevzuatın uygulanmalarında görülen noksan-
lıklar ve bunların düzeltilmesi yolları, yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkındaki
görüş ile teklifler, şikâyet ve ihbarlar üzerine yapılan tetkik ve tahkik sonucunda, cezai takibatı
gerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak işleme ait görüşlerin bildirilmesi amacıyla Baş-
kanlığa tevdi edilir.”
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MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Tahkikat Raporları; Genel Müdür tarafından tetkiki, gerekiyorsa tahkikatı emredilen
işlem ve eylemler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer ka-
nunlarda suç mahiyetinde görülen hususların mevcudiyeti halinde düzenlenir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin (e) fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“e) Hakediş cetvellerine, görevin gerektirdiği her türlü mali belge niteliğindeki fatura
ve makbuz eklenir.” 

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 57 - Müfettişler görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını aynı

gün Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler. 
Müfettişler teftiş mahalline tekrar dönmeye lüzum kalmayacak şekilde işlerini tamam-

lamadan görevli bulundukları yerlerden ayrılamazlar. 
Müfettişler resmî tatil günlerini ve gece konaklamalarını çalışmalarına halel gelmemek

ve mesaiye uymak şartı ile Teftiş Kurulu Başkanlığına önceden bilgi vererek istedikleri yerde
geçirebilirler.”   

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 58 - Müfettişlerin yıllık izinleri Teftiş Kurulu Başkanlığınca verilir. 
Müfettişler izine hangi gün başladıklarını ve göreve dönüş tarihlerini Teftiş Kurulu Baş-

kanlığına yazı ile bildirirler.” 
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 59 - Kurum müfettişlerine Genel Müdür ve Teftiş Kurulu Başkanı tarafından

imzalanmış kimlik belgesi ile birer müfettişlik mührü verilir.
Müfettişlerin görev süresince gereksinim duyacağı büro donanımı ve malzemesi Teftiş

Kurulu Başkanlığınca sağlanır.
Teftiş Kurulu Başkanlığı, teftiş, tetkik ve tahkik işlemleri sırasında veya sonucunda,

acilen gereksinim duyulan ve Kurum dışı muhataplarına iletilmesi gereken her türlü bilgi-işlem
donanımını (Bellek, CD, DVD ve diğer kayıt cihazları) temin ederek, tutanak karşılığı faturaları
Muhasebe Daire Başkanlığına gönderir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Müfettişler, görevlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tü-
zel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların merkez
ve yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmalar ile Genel Müdürlükte genel müdür, yönetim kurulu üyesi
ve genel müdür yardımcılarıyla yapılacak yazışmaları Kurul Başkanlığı aracılığıyla yaparlar.
Grup halinde yapılan teftişlerde yazışma, grubun en kıdemli müfettişi tarafından yapılır.

b) Gizli olmayan acele haberleşmelerde duruma göre telefon, e-mail ve benzeri iletişim
araçları kullanılabilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“d) Müfettişler niteliği ne olursa olsun tüm yazışmaları Kurumsal Belge Yönetimi iş-

lemcisi üzerinden e-imza ile gerçekleştirir. Kurumsal yazışma ortamına aktarılmasında sakınca
görülen ya da belge boyutu itibarıyla aktarım sorunu yaşanan yazışmalar Teftiş Kurulu Başka-
nının takdiri ile ıslak imza ile de yapılabilir.” 

MADDE 24 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

Gazipaşa Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4869 —— • —— 

Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4870 
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Karaman 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4871 

—— • —— 
Karaman 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4872 

—— • —— 
Karaman 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4873 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
3 KALEM CNC TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Jandarma Tedarik Merkezi 

Komutanlığı ihtiyacı 3 kalem CNC Tezgahı ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik 
şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 
şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Kısım 
No. Malzemenin Cinsi 

Miktar 
(Adet) 

İhale Evrak Bedeli 
(Birden Fazla Kısıma Teklif 

Verilmesi Halinde 
140,00 TL Yatırılacaktır.) 

1   5 Eksenli CNC Dik İşleme Merkezi 1 130,00 TL 

2   3+2 Eksenli CNC Dik İşleme Merkezi 1 130,00 TL 

3   CNC Kayar Otomat Tezgahı 1 130,00 TL 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 
zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartnamenin, ihale dokümanının, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 20.06.2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu 
inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik 
şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 
ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine 
iade edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İstekliler ihale konusu malzemelerin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her 
kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda  son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 5099/1-1 
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HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2019/2020 Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuarı ve Kalite Kontrol 

Laboratuarı Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 
Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2019/270517 
1- İdarenin 
a) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA 
b) Telefon No : 0 312 293 44 00 
c) Faks No : 0 312 244 90 78 
2- İhale Konusu Malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara Şeker Fabrikası 2019/2020 kampanya döneminde 

her vardiyada 14 kişi ve Gündüz 3 kişi olmak üzere 
toplam 45 işçi ile Pancar Analiz laboratuarı ve Kalite 
Kontrol Laboratuarı Hizmet Alımı  

b) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası  
c) İşin Süresi :  
  Pancar Analiz Laboratuarı İşe Başlama Tarihi: 10.09.2019 
  Pancar Analiz Laboratuarı İşin Bitiş Tarihi: 10.12.2019 
  Kalite ve İşl. Kontrol Lab. İşe Başlama Tarihi: 14.09.2019 
  Kalite ve İşl. Kontrol Lab. İşin Bitiş Tarihi: 01.02.2020 
  İş başlangıç ve bitiş tarihleri tahmini olup pancar işleme 

durumuna göre değişiklik gösterebilicektir. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 21.06.2019 Saat 10.00 
4- İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ 

ANKARA) adresinde görülebilir ve ₺. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

5- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 
8- İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
9- Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5106/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 
Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, MEDYA MAHALLESİNDE BULUNAN, 

GAYRİ FAAL DURUMDAKİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞKESİ 2789 VE 2783 ADA 1 
NOLU PARSELLER VE YOL ALANLARI ÜZERİNDEKİ (YEREL ADIYLA A-4, B-4, C-4 
VE A3) DEPOLARIN YOL İÇİNDE KALAN KISMI VE DİĞER ALANIMIZDAKİ 
KISIMLARI İLE 30.000 m2 KAPALI ALANLI BİNALARDAN, HİSSELİ HALE GELEN 
KISIMLARIN DIŞINDAKİ YAKLAŞIK 21.000 m2 LİK ALAN ÜZERİNDE BULUNAN 
SOSYAL TESİS BİNASI VE 4 ADET DEPONUN ÇIKACAK HER TÜRLÜ MALZEME 
KARŞILIĞI OLMAK ÜZERE ZEMİN SEVİYESİNDE OLACAK ŞEKİLDE YIKTIRILMASI, 
ÇIKACAK MOLOZLARIN BELEDİYENİN GÖSTERECEĞİ ALANA GÖTÜRÜLEREK 
BERTARAF EDİLMESİ İŞİNE AİT İHALE İLANI 

1 - İhale kapalı teklif alma usulü ile yapılacaktır. 
Holdingimize ait “Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Medya Mahallesinde bulunan, gayri 

faal durumdaki İşletme Müdürlüğü yerleşkesinde 2789 ve 2783 ada 1 nolu parseller ve yol 
alanları üzerindeki (yerel adıyla A-4, B-4, C-4 ve A3) depoların yol içinde kalan kısmı ve diğer 
alanımızdaki kısımları ile 30.000 m2 kapalı alanlı binalardan, hisseli hale gelen kısımların 
dışındaki yaklaşık 21.000 m2 lik alan üzerinde bulunan sosyal tesis binası ve 4 adet deponun 
çıkacak her türlü malzeme karşılığı olmak üzere zemin seviyesinde olacak şekilde yıktırılması, 
kolon, kiriş ve perde betonlardan çıkacak molozların Belediyenin göstereceği alana götürülerek 
bertaraf edilmesi işi “ kapalı zarfla teklif almak ve sonrasında teklif sahiplerinin katılımı ile 
“Pazarlık ve/veya Açık Artırma“ yapmak suretiyle yaptırılarak satılacaktır. Şartnamede belirtilen 
hususlar dikkate alınarak hazırlanacak teklif mektubunun en geç 27/06/2019 tarih ve saat 14:00’e 
kadar elden veya posta ile Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Bahçekapı Mah. Atatürk Orman 
Çiftliği Kümeevleri No: 4   06797 Etimesgut/ANKARA adresine verilmesi gerekmektedir. 
Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Teklifler 27/06/2019 tarih, saat 14:00’de İhale 
Salonunda açılacaktır. 

2 - İhale tarihinden itibaren tekliflerin geçerlilik süresi 90 (doksan) gündür. 
3 - Söz konusu bina ve depolar istenilen zamanda görülebilir.  
4 - İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, 

Holdingimiz ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediği istekli/isteklilere vermekte ve ihale süresini 
uzatmakta serbesttir. 

5 - İhale dokümanı; Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Hizmetleri Daire 
Başkanlığı, Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4   06797 Etimesgut 
/ANKARA veya Medya Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Eski Tekel Yerleşkesi No: 2 (İrtibat 
Hüseyin Rahmi ŞAHİN Tel: 0412 - 257 36 02) Kayapınar/DİYARBAKIR adresinden temin 
edilebilir. İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

6 - İhale doküman bedeli olan 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) Sümer Holding A.Ş. Genel 
Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Ankara Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR 63 0001 5001 5800 
7292 7217 75 no.lu veya T.C. Ziraat Bankası Gazi Mahallesi Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR 
93 0001 0008 9835 1604 0950 12 no.lu TL hesabına “ Diyarbakır ilinde bulunan bina ve 
depoların yıkım ihalesi dokümanı bedeli“ açıklaması ile yatırılacak olup, dekontun ibrazı halinde 
ihale dokümanı satışı yapılacaktır. 

7 - İstekliler 20.000,00 TL (Yirmibin Türk Lirası ) tutarında nakit veya banka teminat 
mektubu olarak teminat verecektir. Teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde 
Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü adına düzenlenmiş ve düzenlendiği tarih itibariyle en az 1 
(bir) yıl vadeli olacaktır. 

SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4   (06797) Etimesgut/ANKARA 

Tel: (0312) 310 38 30 Faks: (0312) 211 04 29 
www.sumerholding.gov.tr 
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YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALE İLANI 

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Mülkiyeti Cıncıklı Cami Şerifi Şahsiyeti Maneviyesi Vakfına ait olan, Kayseri İli, 

Kocasinan İlçesi, Kavakyazısı  Mahallesinde bulunan, tapunun  (4423) Ada, (2) Parsellerinde 
kayıtlı “Özel Okul Arsası” vasıflı taşınmazların üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar 
Meclisinin  15.04.2019 tarih ve 119/104  sayılı Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde 24 (yirmi 
dört) yıl süreyle yapım veya onarım  yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 
maddesi gereği kapalı teklif usulü yapım veya onarım kira ihalesine çıkartılmıştır. 

 
İLİ  Kayseri  

İLÇESİ  Kocasinan 
MAHALLESİ Kavakyazısı 
SOKAK  
CİNSİ Özel Okul Arsası  

YÜZÖLÇÜMÜ 4.951,58 m2 

PAFTA NO. - 
ADA NO. 4423 

PARSEL NO. 2 

VAKIFLAR 
MECLİSİ KARAR TARİH 
VE SAYISI  

15.04.2019-119/104 

İHALE USULÜ 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereği 
kapalı teklif usulü 

İŞİN NEVİ VE NİTELİĞİ Yukarıda özellikleri belirtilen, taşınmaz(lar), Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 15.04.2019 tarihli ve 
119/104 sayılı Kararı / Genel Müdürlüğünün 02.04.2019 
tarihli ve 51096 sayılı yazısına istinaden aşağıda belirtilen 
asgari şartlarla ihale işidir. 

İŞİN TAHMİNİ 
BEDELİ 

3.793.915,58TL (üç milyon yedi yüz doksan üç bin dokuz 
yüz on beş Lira elli sekiz kuruş )'dır. (yapım/onarım (inşaat) 
maliyeti ile yapım/onarım (inşaat) süresi boyunca ödenecek 
kira bedeli toplamıdır.) 

GEÇİCİ TEMİNAT 113.818,00 TL (yüzonüçbinsekizyüzonsekizTL) 
(Bu bedel muhammen bedelin %3 ‘üdür.) 

İHALE TARİH VE SAATİ 17/06/2019  14:00 
 
I- Mülkiyeti Cıncıklı Cami Şerifi Şahsiyeti Maneviyesi Vakfına ait olan, Kayseri İli, 

Kocasinan İlçesi, Kavakyazısı Mahallesinde bulunan, tapunun (4423) Ada, (1) Parsellerinde 
kayıtlı “Özel Okul Arsası” vasıflı taşınmazların üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar 
Meclisi’nin 15.04.2019 tarihli ve 119/104 sayılı Kararı / Genel Müdürlüğünün 02.04.2019 tarihli 
ve 51096 sayılı yazısında,  Kararlarında belirtilen şartlar çerçevesinde 24 (yirmidört) yıl süreyle 
yapım veya onarım karşılığı ihalesi işinde; 
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1 - Söz konusu taşınmazın üzerine yapılacak özel eğitim tesisi için inşaat süresi 3 yıl, 
amorti süresinin 3 yıl, işletme süresinin 18 yıl toplam kira süresi 24 yıl olması, 

2 - Kira bedellerinin; sözleşme imzalandığı tarihten itibaren inşaat süresinin 1 yıl için 
aylık 3.000,00 TL sabit kira bedelinin alınması, 2 yıl aylık 3.000,00 TL + TÜFE artışı ile 
belirlenecek bedelin kira bedeli olarak alınması, 3. Yıl aylık ikinci yılın kirası + TÜFE artışı ile 
belirlenecek bedelin kira bedeli olarak alınması, işletme süresinin ilk yılında yaklaşık 45.150,00 
TL + önceki üç yılın TÜFE artışı ile belirlenecek bedelin kira bedeli olarak alınması, müteakip 
yıllarda her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE’nin on iki  aylık ortalamalara göre 
değişim oranında arttırılmasıyla bulunacak miktarın aylık kira bedeli olarak alınması, 

3 - 3194 sayılı kanuna göre, taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısmın istikamet 
rölövesinde gösterilmesi halinde, ilk kez kesinti yapılacak ise %40’a kadar olan kısmın bedelsiz 
terk edilmesi, terk oranının %40’ın üzerinde olması veya parselin ikinci kez imar uygulaması 
görmesi girmesi halinde ise, aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak idaremize 
ödenmesi , 

4 - İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle, sözleşme bitiminden önce taşınmazsın ve 
binanın tahliye edilmesi halinde o tarihe kadar yapılmış olan tüm masrafların, hakların ve yapılan 
imalatların peşinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak idaremize terk ve teberru 
edildiğinden tüm hak ve yapılan imalatların idaremize bırakılması, 

5 - Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın 
başka bir amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin Yüklenici tarafından sağlanması, 

6 - Sözleşme süresinin sonunda İdaremiz ve Yüklenici arasında mutabakat sağlanamaması 
durumunda idaremiz teknik personellerince kontrolleri yapılarak binanın/binaların bakımlı ve 
kullanılabilir şekilde olduğunun tespiti üzerine Yüklenici tarafından hiçbir hak ve bedel talebinde 
bulunmadan idaremize teslim edilmesi, idaremiz teknik elemanlarınca yapılan kontrollerde 
eksikliğin tespit edilmesi halinde eksik olan malzemenin Yüklenici tarafından yerine konulması, 
ekonomik ömrünü tamamlayan malzemenin ise Yüklenici tarafından yerine konulması, ekonomik 
ömrünü tamamlayan malzemenin ise Yüklenici tarafından yenisi ile değiştirilmesi, Yüklenici 
tarafından yerine konulmaması veya değiştirilmemesi halinde zikredilen malzemenin bedeli, 
öncelikle teminattan mahsup edilmesi, teminatın yeterli olmaması halinde ise idarenin tazmin 
hakkı saklı kalacağının bilinmesi, 

7 - Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz ve inşaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek, 
teminat vb. yükümlülükler konulmaması , 

8 - Taşınmazların mevcut imar durumuna göre gerekli avan ve uygulama projelerinin 
hazırlatılması, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan tesislerin inşaatı ve kullanımı için gerekli tüm 
izinlerin alınması, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak her türlü masrafın karşılanması, 
işin tüm finansmanının sağlanarak inşaatın fiilen gerçekleştirilmesi ve tesislerin işletmeye 
açılmasına ilişkin tüm yükümlülüklerin yükleniciye ait olması,  

9 - Ekspertiz raporunda öngörülen 356 kişilik okul kapasitesinin azalmasından ötürü 
hiçbir şekilde kira bedellerinde indirime gidilmemesi ve sözleşme süresinin uzatılmaması, 
öngörülen öğrenci kapasitesinin üzerine çıkılması durumunda sözleşmedeki kira bedeline göre 
oransal olarak hesaplanıp kira bedeline yansıtılması, kaydıyla, toplam 24 yıl süreyle yapım veya 
onarım karşılığı kira ihalesine çıkarılmıştır. 
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II - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Sahabiye Mahallesi Bor Caddesi No:4 
Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 
zemin katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır. 

III - İhale dökümanı, Sahabiye Mahallesi, Bor Caddesi No:4 Kocasinan/Kayseri 
adresindeki Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü (1). kat Yatırım ve Emlak Şube 
Müdürlüğünde görülebilir. İhale Dokümanı 200,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.  

IV - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler örneğine göre hazırlayacakları 
teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine 
kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 1.katında bulunan Yatırım ve Emlak Şube 
Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.  

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.  
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir:   
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), 
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2. Tüzel kişi olması halinde,  mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin 
yatırıldığına dair makbuz, 

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim 
Beyannamesi(Ek:3)  



3 Haziran 2019 – Sayı : 30793 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 

 

g) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini 
gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi 
yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması 
gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında 
yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif 
bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si 
değerlendirilir. 

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, 

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 
karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter 
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 
İnşaat Ruhsat Belgesi, 

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında 
inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde 
belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt 
Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt 
yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt 
yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında 
yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.2. ve sözleşmenin 10.5 
maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir. 

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 
borcu olmadığına dair belge, 

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 
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j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden 
Yasaklılık Durum Formu  (Ek:6), 

k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 
Formu (Ek:7), 

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 
temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce 
onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini 
vermek zorundadır. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret 
Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

V - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya 
dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre 
yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile 
ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar, 
yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir.  

VI - İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6.ncı maddesine göre hazırlayacakları 
tekliflerini, aynı şartnamenin 7.nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve 
saatine kadar Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 1.katındaki Yatırım ve Emlak 
Şube Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.    

VII - İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan 
istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

VIII - Teklif dosyası, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 1.Kat, Yatırım 
ve Emlak Şube Müdürlüğüne verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki 
herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak 
müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

IX - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

X - Bu işe ait yayınlanmış olan tüm ilan bedelleri Sözleşme yapılmadan önce yüklenici 
tarafından defaten İdaremize yatırılacaktır. 

XI - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
XII - İş bu ilan metni, mevzuatı gereği yer alması gereken özet bilgileri içermekte olup 

detaylı bilgi için bu işe ilişkin hazırlanan şartname, sözleşme ve ihale dosyasının incelenmesi 
gerekmektedir.  

TEL : 0(352) 222 66 40 Dahili: 7011 - 7300 
FAKS : 0(352) 231 05 87  
E-MAİL :kayseri@vgm.gov.tr. 
İlan olunur. 4978/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını 

yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge 
numaraları, aynı Kanunun 42 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında yazılı 
Bakanlık Makamının Olurları ve sürelerle iptal edilmiştir. 

Kocaeli Darıca Belediyesi - 1672 ada, 2 parsel - Turgay UĞUR (0041110324210620)- 
31.05.2019 tarihli ve 131317 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi - 30975 ada, 15 parsel - Selahaddin ŞENTÜRK 
(0006110069645421) - 31.05.2019 tarihli ve 131304 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi - 31335 ada, 9 parsel - Salih KUTLU (0006110203938138) - 
31.05.2019 tarihli ve 131302 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Bolu Belediyesi - 849 ada, 3 parsel - Özgür KIZILGÜL (0014111477672130) - 
31.05.2019 tarihli ve 131300 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi - 30198 ada, 10 parsel - Nihat KAPLAN 
(0006110238698667) - 31.05.2019 tarihli ve 131298 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi - 31137 ada, 2 parsel - İsmail ARSLANER 
(0006110159903730) - 31.05.2019 tarihli ve 131297 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi - 31125 ada, 2 parsel - Fikret ALKAN (0006111309057021) 
- 31.05.2019 tarihli ve 131289 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Kocaeli Darıca Belediyesi - 1775 ada, 2 parsel - Fakir CAVLUN - 31.05.2019 tarihli ve 
131286 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Altındağ Belediyesi - 24109 ada, 5 parsel - Celal KIRŞAN (0006111397037448) - 
31.05.2019 tarihli ve 131293 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Kocaeli İzmit Belediyesi - 139 ada, 1 parsel - Burçin ŞAHİN (0041112040205664) - 
31.05.2019 tarihli ve 131280 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi - 1903 ada, 33 parsel - Beyoğlu Restaurant ve Gıda 
İşletmeleri İnşaat Taahhüt Tekstil Sağlık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
(0059312937658167) - Şirket Müdürü Selçuk ÇORLUK - 31.05.2019 tarihli ve 131268 sayılı 
Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Mersin Silifke Belediyesi - P32A13A pafta, - ada, 31 parsel - BB İnşaat Turizm Tarım 
Emlak Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (0033311246077557) - Şirket Müdürü Durhasan ŞEN - 
31.05.2019 tarihli ve 131262 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi - 24069 Ada, 7 Parsel - Hatip GÖRER (0006112115401302) 
- 31.05.2019 tarihli ve 131009 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 20L-1B Pafta, 7334 Ada, 25 Parsel - Hüseyin ÇİÇEK 
(0026112368848212) - 31.05.2019 tarihli ve 130996 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Mersin Anamur Belediyesi - 850 Ada, 11 Parsel - İbrahim KAÇAR (0033110376314202) 
- 31.05.2019 tarihli ve 130992 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi - 30058 Ada, 14 Parsel - Kamil KARGACI 
(0006110170793730) - 31.05.2019 tarihli ve 131008 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi - 31057 Ada, 3 Parsel - Maşuk AYTEKİN 
(0006110089297767) - 31.05.2019 tarihli ve 131005 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Yalova Çınarcık Belediyesi - G22D13A2B Pafta, 367 Ada, 2 Parsel - Mehmet Serdar 
ÖZTORUN (0077111213484303) - 31.05.2019 tarihli ve 130991 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) 
yıl. 

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 19L-1B Pafta, 10468 Ada, 4 Parsel - Menefşe YİĞİT 
(0006112541092266) - 31.05.2019 tarihli ve 130995 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 
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Ankara Keçiören Belediyesi - 90301 Ada, 12 Parsel - Murat YILMAZ 
(0006112213520256) - 31.05.2019 tarihli ve 131004 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi - 31090 Ada, 4 Parsel - Selim AYDIN (0006111563347557) 
- 31.05.2019 tarihli ve 131003 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 21L-2C Pafta, 8566 Ada, 4 Parsel - Semih YENER 
(0026112506133312) - 31.05.2019 tarihli ve 130994 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Aydın Nazilli Belediyesi - M20B06D3D Pafta, 146 Ada, 3 Parsel - Vedat ERDOĞAN 
(0009113343515757) - 31.05.2019 tarihli ve 131606 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi - 31322 Ada, 7 Parsel - Yasin ÇÖLBEKLER 
(0006110194543047) - 31.05.2019 tarihli ve 131001 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Altındağ Belediyesi - 23960 Ada, 5 Parsel - Zeki UÇAR (0006111315600147) - 
31.05.2019 tarihli ve 130999 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Bursa Nilüfer Belediyesi - H21C05B4A Pafta, 5004 Ada, 8 Parsel - ADERANS Müt. 
Yapı Malz. İnş. Eml. San. ve Tic. Ltd. Şti. (0016312888252458) - Şirket Müdürü Soner 
KUZUCU - 31.05.2019 tarihli ve 130975 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi - 31685 Ada, 1 Parsel - BEŞKARDEŞLER Akar. ve Petr. 
Ürn. İnş. Pazr. San. Tic. Ltd. Şti. - Şirket Müdürü Uğur GÜRPINAR - 31.05.2019 tarihli ve 
130988 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi - 31329 Ada, 2 Parsel - ÇEYKEL İnş. Eml. Oto. Taah. Ve 
Tic. Ltd. Şti. (0006315679300221) - Şirket Müdürü Uğur ÇEYKEL - 31.05.2019 tarihli ve 
130985 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi - 29K2B-29K2C Pafta, 738 Ada, 9 Parsel - EFE 
ÖZTÜRK İnş. Taşer. Eml. Gıda Hayv. San. Tic. Ltd. Şti. (0059312244024630) - Şirket Müdürü 
Nuh ÖZTÜRK - 31.05.2019 tarihli ve 130953 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Etimesgut Belediyesi - 8664 Ada, 3 Parsel - EMİN Sıhhi Tes. Tic. ve San. Ltd. 
Şti. - Şirket Müdürü Emin ÜNAL - 31.05.2019 tarihli ve 130983 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Mersin Anamur Belediyesi - 285 Ada, 73 Parsel - EMİR GRUP İnş. Eml. Tar. Turz. Yön. 
San. Tic. Ltd. Şti. (0007312559860431) - Şirket Müdürü Fatih YALÇIN - 31.05.2019 tarihli ve 
130955 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 201 Pafta, 1386 Ada, 66 Parsel - ESAY Yapı ve Yapı 
Malz. Gıda ve İhr. Mad. Kırt. Tic. Ltd. Şti. (0026311183934256) - Şirket Müdürü Hakan AYIK - 
31.05.2019 tarihli ve 130960 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Çanakkale Biga Belediyesi - 31M-IVD Pafta, 811 Ada, 2 Parsel - HALİL GÖRGEL İnş. 
Taah. Prj. Nak. Tic. Ltd. Şti. (0017315395455366) - Şirket Müdürü Selçuk GÖRGEL - 
31.05.2019 tarihli ve 130969 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Etimesgut Belediyesi - 45763 Ada, 2 Parsel - HİMMETOĞULLARI Grup İnş. 
Eml. Elk. Temz. Gıda Teks. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. (0006315445383030) - Şirket Müdürleri 
Ramazan CAN ve Yasin CAN - 31.05.2019 tarihli ve 130981 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Sakarya Ferizli Belediyesi - G24B10B2D Pafta, 5861 Parsel - İLBAKAN İnş. Taah. San. 
ve Tic. Ltd. Şti. (0054315503797203) - Şirket Müdürü Ahmet İLBAKAN - 31.05.2019 tarihli ve 
130954 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Manisa Akhisar Belediyesi - 990 Ada, 12 Parsel - KAZANCIOĞLU Mim. Müh. İnş. 
Taah. Ltd. Şti. (0045315472523247) - Şirket Müdürü Selim KAZANCIOĞLU - 31.05.2019 
tarihli ve 130957 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi - 385 Ada, 11 Parsel - MİRAL Müt. Eml. Oto. İnş. İnş. 
Malz. Nak. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (0059313022540011) - Şirket Müdürü Taner SEVİNDİK - 
31.05.2019 tarihli ve 130950 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 
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Ankara Etimesgut Belediyesi - 66KL-IIA Pafta, 45354 Ada, 3 Parsel - ÖZ ATAK İnş. 
San. Turz. Ltd. Şti. (0006315274507320) - Şirket Müdürü Erkut ATAK - 31.05.2019 tarihli ve 
130978 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - İ24-B-25-B-1-B Pafta, 15134 Ada, 2 Parsel - ÖZ LİDER 
Eml. Züc. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (0026311146890112) - Şirket Müdürleri Fadli GÖMÜL ve 
Cevdet IŞIK - 31.05.2019 tarihli ve 130959 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Bursa Nilüfer Belediyesi - H21C09D2B Pafta, 5951 Ada, 8 Parsel - SERKAN ÖZÇELIK 
İnş. Taş. Gıda Alt Yapı Hizm. Ltd. Şti. (0016315268408766) - Şirket Müdürleri Mustafa AKSU 
ve Mesut AYDIN - 31.05.2019 tarihli ve 130971 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 20L-2D Pafta, 9312 Ada, 17 Parsel - ŞAHİNÖZ İnş. 
Elek. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti. (0026311443583257) - Şirket Müdürü Sadri ŞAHİN - 
31.05.2019 tarihli ve 130958 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Etimesgut Belediyesi - İ25A-21A-1B Pafta, 14650 Ada, 13 Parsel - UYAR ADIM 
Teks. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (0006315052856202) - Şirket Müdürleri Yılmaz ÜNAL ve 
Rukiye ÜNAL - 31.05.2019 tarihli ve 130976 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi - 1323 Ada, 6 Parsel - ZEYNAL İnş. Turz. Gıda Teks. 
San. ve Tic. Ltd. Şti. (0059315091174612) - Şirket Müdürleri Zeynal ÖZDEMİR - 31.05.2019 
tarihli ve 130947 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Altındağ Belediyesi- 24205 ada,3 parsel- Cafer YILDIZ (006110024690466)- 
31.05.2019 tarihli ve 131135 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi - 31360 ada,9 parsel- -Ali SARIKAYA (0006110133025347) 
- 31.05.2019 tarihli ve 131134 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi- 30634 ada,7 parsel-Şerife ERCAN YİĞİT 
(0006110248183740) -31.05.2019 tarihli ve 1 31130 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi - 31685 ada, 3 parsel- Gürsel YILDIZ -31.05.2019 tarihli ve 
131128 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi - 30979 ada, 8 parsel- İhsan KURUÇAY 
(0006110196167448) - 31.05.2019 tarihli ve 131126 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi - 31774 ada, 12 parsel - Şefik OHANCAN 
(0006110326452303) -31.05.2019 tarihli ve 131123 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi -31259 ada, 3 parsel-Seyit Mehmet ALİM 
(0006111318402630)- 31.05.2019 tarihli ve 131789 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi- 31294 ada,1 parsel-Erdal DOĞANAY 
(0048110423072157)- 31.05.2019 tarihli ve 131879 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi- 31294 ada, 1 parsel- Can AYÇİÇEK (0006110177941566)- 
31.05.2019 tarihli ve 131913 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi- 31294 ada, 1 parsel- Recep ARMUTÇU 
(0006112763356212)- 31.05.2019 tarihli ve 131925 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Erzincan Geçit Belediyesi- 94 pafta, 1779 ada, 2 parsel- Hacer ÇAKAR 
(0024112040336010)- 31.05.2019 tarihli ve 131117 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Samsun Atakum Belediyesi - 21H.III.B pafta, 3808 ada, 17 parsel- Saniye ARKAN 
(0055111235652612) - 31.05.2019 tarihli ve 131115 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi- 325 ada, 12 parsel- Mustafa DEMİR 
(0026112551583366)- 31.05.2019 tarihli ve 131862 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi- 201-1B pafta, 7297 ada,10 parsel- Melek FINDIKÇI 
(0026111484561348)- 31.05.2019 tarihli ve 131903 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 
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Eskişehir Tepebaşı Belediyesi- 408 ada, 22 parsel- Ali CAN (0026111273997312)- 

31.05.2019 tarihli ve 131949 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi- 21L-3A pafta, 9194 ada,19 parsel- Süleyman KURNAZ 

(0026112304490130)- 31.05.2019 tarihli ve 131961 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Bursa Yıldırım Belediyesi- H22D08B3B pafta,4199 ada, 5 parsel- Hüdebenhur 

KILIÇASLAN (0016110135786321) -31.05.2019 tarihli ve 132171 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) 

yıl. 

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi- 21 N 4A pafta, 1235 ada, 38 parsel- Asem Nakl. Müt. İnş. 

Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti. (0026310168087003) - Şirket Müdürü Savaş EVİZ-31.05.2019 tarihli 

ve 131136 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi -30683 ada, 4 parsel- Adeka Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 

(0006315538423257) - Şirket müdürleri İsa ALTINKAYNAK, Özgür ALTINKAYNAK -

31.05.2019 tarihli ve 131113 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Erzincan Geçit Belediyesi-4 pafta, 1774 ada, 14 parsel-Narçınoğlu Har. Nak. İnş. San. 

Tic. Ltd. Şti. ( 0024313374507438)- Şirket Müdürü Adem NARÇİN-31.05.2019 tarihli ve 

131299 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Çanakkale Kepez Belediyesi-H16C14D4D pafta,309-0 ada,2-6786 parsel- Ha-kem mad. 

Tur. İnş. Sos. Hiz. Nak. Orm. Ürn. Hay. Tar. San. Tic. Ltd. Şti. 0017315394297057) - Şirket 

Müdürü Kemal DURMAZ -31.05.2019 tarihli ve 131352 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Kocaeli Darıca Belediyesi -30945 ada,5 parsel-Kaptan Yanık İnşaat Hayvancılık İç ve Dış 

Tic. Ltd. Şti.( 0034313255538111 ) - Şirket Müdürü Kaptan YANIK-31.05.2019 tarihli ve 

131490 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Bursa Nilüfer Belediyesi - H21C02B3A pafta,5269 ada,1 parsel-Aslan Sezen İnş. Taah. 

Teks. San. Tic. Paz. Ltd. Şti. (0016315659351558)- Şirket Müdürü Aslan SEZEN-31.05.2019 

tarihli ve 131829 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi -11564 ada, 4 parsel- Aydın Makina İnş. Sağl. Hiz. Mob. 

San. Tic. Ltd. Şti. (0026315586415512)- Şirket Müdürü Tuna AYDINMAKİNA-31.05.2019 

tarihli ve 131856 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi- 21N4C pafta, 1386 ada, 72 parsel- Esay Yapı Yapı Malz. 

Gıda İht. Mad. Krt. Tic. Ltd. Şti. (0026311183934256)- Şirket Müdürü Hakan AYIK- 31.05.2019 

tarihli ve 131939 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi - 30792 ada, 7 parsel- Yağmur Mim. Müh. İnş. Gıda Elk. Bil. 

San. Tic. Ltd. Şti. (0006311843793504)- Şirket Müdürü Ercüment YAĞMUR-31.05.2019 tarihli 

ve 131845 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Ankara Keçiören Belediyesi - 30683 ada, 4 parsel- Kutay Erol Turz. İnş. Gıda oto. Hurda 

İth. İhrc. San. Tic. Ltd. Şti.( 0006311843793504)- Şirket Müdürü Fazlı EROL- 31.05.2019 tarihli 

ve 131884 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl. 
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Ankara Keçiören Belediyesi- 31095 ada, 3 parsel- KAR-SAY İnş. Emlak Turizm Ltd. Şti. 
(0006315496802703)- Şirket Müdürü Ergül BİRDAL-31.05.2019 tarihli ve 131976 sayılı Bakan 
Oluru ile 1 (bir) yıl. 

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması 
dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket müdürlerinin yetki belge 
numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde iptal süresince verilmemesine, 

İptal sürelerinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 5118/1-1 

—— • —— 
Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
17/04/2019 tarihli ve 30748 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemize akademik 

personel alımı ile ilgili ilanda; Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
Bölümü Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı için ilan edilen 1 (bir) adet Profesör kadrosunun ilanı, 
İPTAL edilmiştir.  

İlan olunur. 5060/1-1 

—— • —— 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Meral Akan İzmir İslami İlimler Araştırma Vakfı. (Kısa adı İzmir İslami 

İlimler Vakfı) 
VAKFEDENLER: Saffet Köse, Mehmet Bahçekapılı, Ahmet Gedik, Muhsin Akbaş, 

Murat Parlak, Hayri Karaca, Safinaz Asri, Ender Akan.  
VAKFIN İKAMETGÂHI: İzmir. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İzmir 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.03.2019 tarihli ve E:2018/199 K:2019/126 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinin fiziki ve 
teknolojik yapıların geliştirmek, korumak ve yaşatmak,… ve vakıf senedinde belirtilen diğer 
amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 59.250,00 TL Nakit. 
VAKFIN YÖNETİM ORGANI: Saffet Köse, Mehmet Bahçekapılı, Ahmet Gedik, 

Muhsin Akbaş, Murat Parlak, Hayri Karaca, Safinaz Asri, Ender Akan. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Kurucular kurulu 

kararıyla aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren bir kuruma devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 5032/1-1 
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Koç Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakültelerinin 
Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. 

Müracaat edeceklerin 1 sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve 
akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (Doçent 
kadrosu için) ve doktora belgesini (Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda 
belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri 
gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir. 

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin 
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.  

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de 
geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, 
eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir. 

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da 
sağlamaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:  
● İlgili alanda doktora tezini tamamlamış olmak,  
● Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya 

yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,  
● Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak. 
Doçent kadrosu için:  
● Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,  
● Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,  
● Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak. 
Profesör kadrosu için:  
● Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,  
● İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak, 
● Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.  
 

Fakülte Bölüm Unvan / 
Kadro Özel Koşullar Son Başvuru 

Tarihi 

İnsani 
Bilimler 

ve 
Edebiyat 
Fakültesi 

Psikoloji 
1 Profesör 

Kişilerarası etkileşimin çevrimiçi ve çevrimdışı karşılaştırma 
çalışmaları; eğitim ve işe katılım konularında sosyal psikolojik 
süreçlerle ilgili müdahale programlarının geliştirilmeleri alanlarında 
uzmanlık sahibi olmak. 

25 Haziran 
2019 

1 Doçent Klinik psikoloji, travma çalışmaları, duygudurum bozuklukları, göç ve 
psikososyal müdahaleler alanlarında uzmanlık sahibi olmak. 

Medya ve 
Görsel 

Sanatlar 

1 Doçent Avrupa sineması, film ve televizyon çalışmaları, göç ve sinema 
ilişkisi konularında uzmanlık sahibi olmak. 

2 Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

Tercihen yeni medya, medya ve siyaset, medya ve kültürel 
çalışmalar konularında uzmanlık sahibi olmak.  

Fen 
Fakültesi 

Matematik 
1 Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

Kısmi diferansiyel denklemler ve kontrol teorisi konularında 
uzmanlığı olmak; doktora sonrası araştırma görevlisi olarak çalışmış 
olmak. 25 Haziran 

2019 Moleküler 
Biyoloji ve 
Genetik 

1 Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

Bitki genetiği konusunda uzmanlığı olmak; bitkilerde genom 
kararlılığı, DNA hasarı ve tamiri konularında deneysel çalışmalar 
yapmak; doktora sonrası araştırma görevlisi olarak çalışmış olmak. 

 5017/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Teftiş Kurulu Yönetmeliği
–– Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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


