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YÖNETMELİKLER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
SOSYAL YARDIM VERİLERİNİN KAYDEDİLMESİNE VE PAYLAŞILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/9/2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal
Yardım Verilerinin Kaydedilmesine ve Paylaşılmasına İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğün-
ce, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile işbirliği içinde yürütülen sosyal yardım
faaliyetlerine ilişkin verilerin kişinin ya da kurumun mahremiyeti, maddi ve manevi varlığı ile
temel hak ve özgürlüklerini koruyarak kaydedilmesine,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; sosyal yardıma başvuran kişi ve hanelere ilişkin ve-

rilerin toplanması, kaydedilmesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca diğer kamu
kurum ve kuruluşları ve karşılıklılık ilkesine göre mahalli idareler ve Türkiye Kızılay Derneği
ile toplanan verilerin paylaşılması ve yoksullukla mücadele ve sosyal yardım alanındaki bi-
limsel çalışmalara anonimleştirilmiş veri sağlanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Sosyal Hizmetler Ala-

nında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesine da-
yanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Bakanlık: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını,
e) Bakan: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanını,”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Kurul; Genel Müdürlükten sorumlu Bakan Yardımcısı başkanlığında, Genel Müdür

ve Genel Müdürlük Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Dairesinin bağlı olduğu genel müdür yar-
dımcısı, Genel Müdürlük Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Daire Başkanı, bir hukuk müşaviri,
bir başdenetçi veya denetçi ve Genel Müdür tarafından görevlendirilecek bir üyeden oluşur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-

kanı yürütür.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/9/2014 29118
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI REHBERLİK VE 

TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş

Başkanlığının teşkilat ve görevleri ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı, müfettişler, müfettiş yar-
dımcıları ve şube müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin sorumlu-
luklarını, Rehberlik ve Teftiş Başkanı ile müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atanmalarını, öz-
lük haklarını ve başkanlık ile müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışma esas ve usullerini
kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
110 uncu ve 508 inci maddeleri ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükümde Kararna-
menin ek 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanını,
b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
c) Başkanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığını,
ç) Başkan: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanını,
d) Müfettiş: Rehberlik ve Teftiş Başkanı ile Başkanlıkta görevli başmüfettiş, müfettiş

ve müfettiş yardımcısını,
e) Şube müdürlüğü: Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı şube müdürlüklerini,
f) Şube müdürlüğü personeli: Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı şube müdürlüklerinde gö-

revli şube müdürü, şef, işletmen, teknisyen ve benzer kadrolardaki personeli,
g) Teftiş: Genel teftiş, özel teftiş, rehberlik, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve araş-

tırma faaliyetlerinin tümünü,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Bağlılık ve Başkanlığın Görevleri

Kuruluş ve bağlılık
MADDE 4 – (1) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Başkan, başmüfettiş, müfettiş ve mü-

fettiş yardımcılarından oluşur. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı doğrudan Bakana bağlıdır. Mü-
fettişler; genel teftiş, özel teftiş, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve araştırma görevlerini
Bakan adına yaparlar, Bakan ve Başkan dışında hiçbir makam ve merciden emir almazlar. 

(2) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının yazı, hesap, arşiv, bilgi işlem, kütüphane ve ben-
zeri işleri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerince yürütülür.

(3) Başkanlığın görev merkezi Ankara’dır. Bu merkez, müfettişlerin ve şube müdürlüğü
personelinin de görev merkezidir.

(4) Başkanlık, gerektiğinde Bakanın oluru ile Ankara dışında da görev merkezleri tesis
edebilir veya aynı yolla kaldırabilir. Bu görev merkezlerinde, verilen talimatların yerine geti-
rilmesi, şube müdürlükleri hizmetlerinin yürütülmesi, müfettişlerin şube müdürlükleriyle iliş-
kilerinin düzenlenmesi ve müfettişler arasında uyumlu bir çalışma düzeni sağlanması konula-
rında görev merkezindeki müfettişlerden biri Başkanlığın teklifi üzerine Bakanın oluru ile gö-
revlendirilir.
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(5) İhtiyaç duyulması halinde Başkanlık, Bakan oluru ile Bakanlık merkez teşkilatı hiz-
met birimlerinin görev alanına giren konularda teftiş yapmak üzere yeteri kadar müfettişten
oluşan çalışma grubu oluşturabilir.

Başkanlığın görevleri
MADDE 5 – (1) Başkanlık, aşağıdaki görevleri yapar:
a) Bakanın emri veya oluru ile Bakan adına; Bakanlık teşkilâtının bağlı, ilgili ve ilişkili

kuruluşlarının, Bakanlığa ilgili mevzuat ile verilen yetki kapsamındaki kamu veya özel hukuk
tüzel kişileri ile gerçek kişilerin her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak genel teftiş, özel
teftiş, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve araştırma işlerini yürütmek.

b) Bakanlık hizmetlerinin geliştirilmesine, Bakanlık teşkilâtında gerçekleştirilen iş ve
işlemlerin Bakanlığın hedef ve amaçlarına, mevzuat, plan, program ve projelere uygun, etkin,
verimli, hizmet odaklı yürütülmesine, bu konularda politika ve hizmet standartları oluşturul-
masına yönelik, araştırma faaliyetlerinde bulunmak, görüş ve önerilerini Bakana sunmak.

c) Bakanlık hizmetlerinin gelişmesine engel oluşturan hususların iyileştirilmesi, düzel-
tilmesi veya değiştirilmesini sağlamak için gerekli faaliyetlerde bulunmak. 

ç) Bakanlıkça yürütülen mevzuat ve eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak.
d) Başkanlık tarafından yapılacak genel teftiş, özel teftiş, inceleme, ön inceleme, so-

ruşturma ve araştırma işlemlerine ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin
oluşturulmasını sağlamak, buna ilişkin rehber ve ihtiyaç duyulabilecek diğer dokümanları ha-
zırlamak, teftiş faaliyetlerinin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda
görüş ve öneriler sunmak.

e) Genel teftiş, özel teftiş, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve araştırma sonuçlarını
izlemek, değerlendirmek ve bunlara ilişkin istatistikler oluşturmak.

f) Mevzuatta belirtilen görevleri ve Bakan tarafından verilen benzeri diğer görevleri
yapmak.

(2) Başkanlık, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını temin etmek üzere Bakanlık
teşkilâtındaki bütün birimler ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başkanın Atanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Başkanlığa atanma
MADDE 6 – (1) Başkanlık görevine, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama
Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca
atama yapılır.

Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 7 – (1) Müfettiş sıfatına ve yetkisine sahip olan Başkanın, 5 inci maddede

yer alan görevlerin yürütülmesini sağlamaya yönelik görev ve yetkileri şunlardır:
a) Başkanlığı sevk ve idare etmek, yıllık çalışma programını hazırlamak ve Bakanın

olurundan sonra uygulanmasını sağlamak, genel teftiş, özel teftiş, inceleme, ön inceleme, so-
ruşturma ve araştırma işlerinde çalıştırılacak müfettişleri görevlendirmek ve çalışmalarını takip
etmek. 

b) Gerektiğinde bizzat genel teftiş, özel teftiş, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve
araştırma işlerini yürütmek.

c) Müfettişlerin çalışmalarını, iş verimlerini, görevlerine olan ilgilerini ve meslek ge-
reğine göre hareket edip etmediklerini izlemek, gerekli gördüğü zamanlarda bu çalışmaları ye-
rinde denetlemek.
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ç) Müfettişlerce düzenlenen raporları incelemek veya inceletmek, varsa eksikliklerinin
giderilmesini sağlamak, raporda belirtilen kanaate ilişkin görüş birliğine varılamadığı hallerde
Başkanlık görüşünü eklemek; karar, onay, talimat ve benzeri uygulamaya ilişkin hususlar içeren
raporları Bakanın oluruna sunmak, olura müteakip gereği için ilgili birimlere göndermek, bu
birimlerce anılan raporlarla ilgili olarak yapılacak işlemleri izlemek. 

d) Başkanlığın bütçe taslağının hazırlanması ve tahsis edilen bütçenin harcanmasına
ilişkin iş ve işlemlerin usulüne uygun yürütülmesini sağlamak.

e) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci
maddesi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5 sayılı Devlet De-
netleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21 inci maddesinin altıncı fık-
rasında istenilen faaliyet raporlarını hazırlamak.

f) Müfettiş yardımcıları giriş sınavının yapılmasını, yetiştirilmeleri için eğitim prog-
ramları hazırlanmasını ve uygulanmasını, müfettiş yardımcılarına yetki verilmesini ve yeterlik
sınavlarının yapılmasını sağlamak.

g) Müfettişleri meslekleri ile ilgili bilimsel çalışmalara özendirmek, bu amaçla yurt
içinde ve dışında inceleme ve araştırmada bulunmalarını sağlamak; meslek, genel kültür ve
yabancı dil bilgilerinin artırılması için hizmet içi eğitim, kurs, seminer ve toplantı gibi eğitim
faaliyetleri tertip etmek, bu tür faaliyetlere katılmalarını sağlamak.

ğ) Uygulamada, müfettişler arasında mevzuatın farklı yorumlandığı hallerde, bu fark-
lılığın giderilmesi için görüş ve uygulama birliğini sağlamak.

h) Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve
aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken yasal ve idari
tedbirler konusunda Bakana teklifte bulunmak.

ı) Başkanlığın tüm faaliyet alanına ilişkin uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik
rehber ve talimatların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

i) Yıllık izin taleplerini planlamak ve işleme koymak.
j) Müfettişlerin çalışma merkezlerini Bakan oluruyla saptamak.
k) Mevzuat ile verilen diğer görevleri ve Bakan tarafından verilecek benzeri görevleri

yapmak.
(2) Başkan, Başkanlığın görevlerinin yerine getirilmesinden, mevzuat çerçevesinde Ba-

kana karşı sorumludur.
Başkana yardım
MADDE 8 – (1) Başkanın görevlerinin yerine getirilmesinde, her yılın Ocak ayında

Başkanın teklifi ve Bakanın oluru ile yeter sayıda müfettiş, başkan yardımcısı olarak görev-
lendirilir. 

(2) Başkan yardımcıları, müfettiş sıfat ve yetkilerini haiz olup iş ve işlemlerin Başkanın
görevlendirmesi doğrultusunda yürütülmesini sağlarlar.

(3) Başkan yardımcıları, Başkanlığın görevlerinin yerine getirilmesinden, mevzuat çer-
çevesinde Başkana karşı sorumludurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Müfettişlerin görev ve yetkileri
MADDE 9 – (1) Müfettişler, Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kulla-

nırlar:
a) Bakanın emri veya oluru ve Başkanın görevlendirmesi üzerine; Bakanlık teşkilâtının,

bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının, Bakanlığın denetimi altındaki kamu veya özel hukuk tüzel
kişileri ile gerçek kişilerin her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak genel teftiş, özel teftiş,
inceleme, ön inceleme, soruşturma ve araştırma işlerini yürütmek. 
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b) Görevlerini yaparken görev emrinin dışında olup da, ihbar veya şikâyet üzerine veya
inceleme sırasında öğrenmiş oldukları konuları gecikmeksizin Başkanlığa bildirmek.

c) Yapılan genel teftiş, özel teftiş, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve araştırma ne-
ticesinde tespit edilen mevzuat eksiklikleri ile mevzuatın uygulanmasında görülen yanlışlık ve
eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi, faaliyetlerin daha verimli yürütülmesi için alınması
gereken tedbirler ile ilgili önerilerini Başkanlığa sunmak.

ç) Bakanlığı ilgilendiren konularda yurt içinde ve dışında araştırmalarda bulunmak, gö-
revlendirildikleri komisyon, eğitim, kurs, seminer ve toplantı gibi faaliyetlere katılmak.

d) Yetiştirme programı çerçevesinde eğitilmek üzere refakatlerinde görevlendirilen mü-
fettiş yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak.

e) Mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmak.
Müfettişlerin sorumlulukları
MADDE 10 – (1) Müfettişler, aldıkları görevlerin sonuçlarını Başkanlığa bildirirler.
(2) Müfettişler, yetkilerini tam olarak kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine ge-

tirmekten yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.
(3) Müfettişler, etik davranış ilkelerine aykırı düşecek nitelikte davranışlarda buluna-

mazlar ve mesleğin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsamazlar. Görevin başarıyla
yerine getirilmesi, adil ve nesnel bir sonucun ortaya çıkması amacıyla dürüstlük, bağımsızlık,
tarafsızlık, gizlilik, çıkar çatışmasından kaçınma, mesleki özen, güvenilirlik ve yeterlik ilkele-
rini gözeten bir yaklaşım içinde olmak zorundadırlar. 

(4) Görevleri sırasında ve çalışmaları esnasında giyimleri, davranışları ve hareketleri
ile saygı ve itibar telkin etmek zorundadırlar.

(5) Müfettişler, teftiş ettikleri birimlerin rutin çalışmalarının aksamamasına dikkat eder-
ler, yapmış oldukları görevlerde; başta insan kaynağı olmak üzere kaynakları etkin ve verimli
kullanan, usulsüzlük ve hatalar açısından caydırıcı, rehberlik yaklaşımını ön planda tutarak ha-
taları önleyici, aksaklıkları giderici, iş verimini artırıcı, rasyonel ve etkin çalışma sağlayıcı, ge-
liştirici, eğitici, doğru işler için teşvik edici ve güven artırıcı bir anlayışla hareket ederler.

(6) Müfettişler, mesleki gelişimlerinin devamlılığına özen gösterir, kendilerini sürekli
yeniler, geliştirir ve değişen mevzuatı takip ederler; kendilerine verilen görevleri işin kapsamı
ve öznelliği ile uyumlu sürede ve eksiksiz tamamlarlar.

(7) Müfettişler, Bakanlık ile ilgili dava ve işlere konu olan olaylarda, bilirkişi olarak
görev alamazlar. Bilirkişi olarak görevlendirilen müfettişler, bu durumu derhal Başkanlığa bil-
dirmek zorundadırlar. Bu duruma uyulmadan bilirkişi olarak görevlendirildiklerini yaptıkları
inceleme sonucunda öğrenmeleri halinde, ilgili Kanun hükümleri uyarınca gerekli işlemleri
yapmakla yükümlüdürler. 

(8) Müfettişler ayrıca;
a) İcraya karışamazlar.
b) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösteren tarih ve imza

dışında açıklama ve düzeltmede bulunamazlar. Elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem or-
tamlarındaki bilgi ve kayıtları değiştiremez ve silemezler.

c) Genel teftiş, özel teftiş, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve araştırma için kendi-
lerinin ve diğer müfettişlerin gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla öğ-
rendikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.

ç) Müfettişler, görevleri nedeniyle öğrendikleri tüm bilgi ve belgelerin, konu ile ilgisi
olmayan kişi ve/veya kurumlara ulaşmaması hususunda gereken özeni göstermek ve elde edilen
bilgilerin gizliliğini, ilgili şahısların çıkarları ve görevin bütünlüğü açısından muhafaza etmekle
yükümlüdürler.
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d) Genel teftiş, özel teftiş, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve araştırma için görevli
bulundukları sırada, bu işler ile ilgili kişilere misafir olamazlar; doğrudan ve dolaylı olarak
bunlar ile alışveriş yapamazlar; alacak ve borç münasebetine giremezler; hizmet ve ikramlarını
kabul edemezler. Beşerî ve sosyal ilişkilerin gereği olup etik davranış ilkelerine aykırı olmayan
hususlar bu yasaklara tâbi değildir.

Görevden uzaklaştırma
MADDE 11 – (1) Müfettişler, görevli bulundukları konular ile ilgili olarak; 
a) Para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, mal ve eşyayı, bunların hesaplarını, bel-

ge ve defterlerini göstermekten ve soruları cevaplamaktan kaçınan, genel teftiş, özel teftiş, in-
celeme, ön inceleme, soruşturma ve araştırmayı engelleyecek, güçleştirecek veya yanlış yönlere
sürükleyecek davranışlarda bulunan,

b) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuz-
luklarla Mücadele Kanunu kapsamına giren eylem ve işlemleri yapan,

c) Haklarında evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yaptıkları hususunda kuvvetli delil
veya emare bulunan,

ç) Ceza ve disiplin soruşturmasını gerektirir, görevle ilgili başka önemli yolsuzluklarda
bulunan veya açıkça ortaya konulması şartıyla kamu hizmeti gerekleri yönünden görev başında
kalmaları sakıncalı olan,

görevlileri, geçici bir tedbir niteliğinde olmak üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 137 ilâ 142 nci maddelerinde yer alan usuller dairesinde görev-
den uzaklaştırabilirler.

(2) Görevden uzaklaştırma tedbiri, müfettişçe yürütülen görevin her safhasında alına-
bilir. Ancak, görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun
açık bir şekilde ortaya konması ve birinci fıkranın (a) bendindeki hususun ise bir tutanakla
tespit edilmesi gerekir.

(3) Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin aksamaması
için gerekli tedbirler, o personelin çalışmakta olduğu birim amirince alınır.

(4) Görevden uzaklaştırma keyfiyeti, müfettiş tarafından gerekçesi ile birlikte görevden
uzaklaştırılana, birinci derecedeki amiriyle atamaya yetkili amirine ve gecikmeksizin Başkan-
lığa bildirilir.

(5) Soruşturma sonunda, disiplin nedeniyle memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem
uygulanmasına gerek kalmayanlar için alınmış olan görevden uzaklaştırma önleminin kaldı-
rılması teklifi, müfettişlerce birinci derecedeki amiriyle atamaya yetkili amirine ve Başkanlığa
bildirilir.

Teftiş edilenlerin yükümlülük ve sorumlulukları
MADDE 12 – (1) Müfettişler; gizli de olsa, yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gör-

dükleri görevle ilgili bilgileri, defter ve belgeleri, genel teftiş, özel teftiş, inceleme, ön inceleme,
soruşturma ve araştırma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı
örneklerini gerektiğinde asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları
mühürlemek, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla, gerçek ve tüzel kişilerden bilgi
ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer, müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine
getirmek ve sorularını cevaplamakla yükümlüdürler.

(2) Teftiş edilen birim ve kuruluşlar ile bunların her kademedeki personeli; müfettişlerin,
sözlü veya yazılı sorularını cevaplamak, ifade vermek, müfettişin bilgi işlem sistemleri, rapor-
lama araçları, internet, intranet ve benzeri ağlar ile veri tabanlarına erişimini sağlamak, elek-
tronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgi ve kayıtları göstermek, talebi ha-
linde bunların kopyalarını müfettişe vermek zorundadırlar.

(3) Asılları alınan belgelerin; müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri ile
elektronik ortamdaki bilgilerin imajı, dosyasında saklanmak üzere alındığı birim, kişi veya ku-
ruluşa verilir.
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(4) Genel teftiş, özel teftiş, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve araştırma yapılan bi-
rim veya kuruluşların yöneticileri, kendi birimlerinin iş ve işlemlerini aksatmaya sebebiyet
vermeyecek şekilde, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için müfettişlere, görevleri süresince
konumlarına uygun bir çalışma yeri sağlamak, gereken her türlü kolaylığı göstermek ve yar-
dımda bulunmakla yükümlüdürler.

(5) Teftişine başlanan birim görevlilerine verilmiş veya verilecek izinlerin kullanılması,
hastalık ve zorunlu nedenler dışında, müfettişin istemi üzerine teftiş sonuna kadar ertelenebi-
lir.

(6) İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmaz.
(7) Bakanlık merkez birimleri uygulamaya yönelik tebliğ, genelge ve benzeri ad altında

çıkarılan her türlü mevzuatı bilgi için Başkanlığa göndermekle yükümlüdürler.
(8) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar; kendilerine

gereği için gönderilen müfettiş raporlarında ve bu raporlara dayalı Bakan olurlarında yer verilen
talimatların, en kısa zamanda yerine getirilmesini sağlamakla yükümlü ve sorumludur.

Teftiş defteri ve dosyası
MADDE 13 – (1) Teftiş edilen birim ve kuruluşlarda bir teftiş defteri ve dosyası tutulur.

Bakanlıkça yaptırılan teftişlerle ilgili her türlü yazışma ve rapor teftiş dosyasında saklanır.
(2) Teftiş defterine, bu yazışmaların tarih ve sayılarıyla özetleri yazılır veya suretleri

ya da fotokopileri onaylanarak yapıştırılır. Müfettişler de, yaptıkları teftişlerle ilgili kısa bilgileri
bu deftere not ederler; yaptıkları inceleme ve soruşturmalar için de uygun gördükleri çok kısa
notlara yer verebilirler.

(3) Teftiş defter ve dosyasının saklanmasından, teftiş edilen birimin en üst yetkilisi so-
rumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Şube Müdürlüklerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Şube müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 14 – (1) Şube müdürlükleri, hizmetin gerektirdiği nitelikleri taşıyan yeterli

sayıda personelden oluşur.
(2) Şube müdürleri ve diğer çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Başkanlığa intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını ilgili yerlere

göndermek.
b) Müfettişlerden gelen raporlar ile diğer evrakı kaydetmek ve ilgili olduğu yere ilet-

mek.
c) Rapor ve diğer evrakı muhafaza etmek.
ç) Başkanlık tarafından çıkarılan alt düzenleyici işlemleri ve görüş yazılarını muhafaza

etmek.
d) Başkanlığın yıllık bütçe hazırlık süreçleri ile giderlere ilişkin iş ve işlemlerini, tüm

Başkanlık personeline ilişkin özlük işlerini, müfettişlerin çalışma ve hakediş cetvellerinin ger-
çekleştirme işlemlerini yürütmek.

e) Başkanlığın taşınır mal işlemlerini yürütmek ve kayıtlarını tutmak.
f) Başkanlık iş ve işlemlerine ilişkin cetvellerle istatistik verilerini tutmak.
g) Başkanlığa intikal eden kitap, dergi ve benzeri yayınların kayıt ve korunmasını sağ-

lamak, faydalanmaya hazır halde bulundurmak.
ğ) Başkan ve yardımcıları tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(3) Şube müdürlüklerinin idaresinden, Başkana ve yardımcılarına karşı birinci derecede

şube müdürleri sorumludur. Şube müdürleri ve personeli; rapor, yazışma ve dosyaları Başkan-
lığın izni olmadan kimseye gösteremez, veremez ve görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri
açıklayamazlar.
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ALTINCI BÖLÜM
Müfettiş Yardımcılığına Giriş

Giriş sınavı ve sınav kurulu
MADDE 15 – (1) Müfettişliğe, müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılı-

ğına atanabilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır. Giriş sınavı; bilgi, tutum, dav-
ranış ve genel yetenek bakımından Başkanlıkta müfettiş yardımcısı unvanıyla görev alabile-
ceklerin belirlenmesi ve bu nitelikleri taşıyan adaylar arasından seçim yapılması amacıyla ya-
pılan işlemlerin tümüdür.

(2) Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm hâlinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

(3) Sınavın açılmasına, Başkanın teklifi üzerine Bakanın oluru ile karar verilir. Bakan
olurunda ihtiyaca göre hangi öğrenim dalından ne kadar müfettiş yardımcısı alınacağı da tespit
edilip, yapılacak sınav ilanında belirtilir.

(4) Sınav, Başkanın teklifi üzerine Bakanın oluru ile Başkanın başkanlığında, dört baş-
müfettiş veya müfettişten teşkil edilecek sınav kurulu tarafından yapılır. Sınav kuruluna aynı
usulle dört yedek üye de belirlenir. 

(5) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye
kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu du-
rumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

(6) Sınavın sekretarya işlemleri sınav kurulu asil ve yedek üyeleri arasından Başkan
tarafından belirlenecek en az iki kişi tarafından yürütülür.

(7) Sınav kurulu, Başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır. Katılamayacak
üye ya da üyelerin yerine, ilk yedek üyeden başlamak üzere yedek üyeler çağrılır.

Sınav kurulunun yetki ve görevleri
MADDE 16 – (1) Sınav kurulu; giriş sınavı ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütür.
(2) Sınav kurulu, sınav sorularını hazırlar veya sınav sorularının üniversitelerin ilgili

bölümlerine, üniversitelerde görevli öğretim üyelerine veya bu konuda yetkin Bakanlık perso-
neline hazırlatılmasına Bakan oluru ile karar verir. Sınav sorularının hazırlatılması durumunda
elde edilen sorular arasından seçim yapmak ve sonrasında giriş sınavını bu Yönetmelikte yer
verilen esaslara uygun olarak gerçekleştirip sonuçlandırmak sınav kurulunun görevidir.

(3) Sınav kurulu kararı ve Bakanın oluru ile yazılı sınav, üniversiteler veya sınav mer-
kezi bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir. Bu durumda sınavın usulü,
ilanı, başvuruların kabul edilmesi, sınav kapsamının belirlenmesi, soruların hazırlanması, sı-
navın düzenli bir şekilde yürütülüp sonuçlandırılması, cevapların değerlendirilmesi, yazılı sı-
navı kazananların belirlenmesi ile sınav kâğıtlarının saklanması işlemleri, Bakanlık ile sınavı
yapacak kuruluş arasında imzalanacak protokolle belirlenir. 

(4) Yazılı sınavın protokol çerçevesinde yaptırılması durumunda, sınav kurulu yazılı
sınavı kazananlara ilişkin bilgilerin kendisine ulaşması ile birlikte sözlü sınavı gerçekleştirerek
giriş sınavını sonuçlandırır.

Sınavın yeri
MADDE 17 – (1) Giriş sınavı Ankara’da yapılır. Yazılı sınav, gerektiğinde Başkanın

teklifi üzerine Bakan oluru ile diğer illerde de yapılabilir. 
Sınavın duyurulması
MADDE 18 – (1) Atama yapılacak kadroların sayısı, sınıfları, dereceleri, hangi mezu-

niyet alanlarından kaç kişi alınacağı, puan sıralamasına göre sınava çağrılacak aday sayısı, sı-
nava katılma şartları, başvuru şekli, Başkanlıkça belirlenecek Kamu Personeli Seçme Sınavı
(KPSS) puan türü ve taban puanı, sınavın yapılacağı yer ve tarih, sınav konuları, sınav değer-
lendirme yöntemi, başvuruda istenilecek belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar sınav gü-
nünden en az 30 gün önce Resmî Gazete’de ve Cumhurbaşkanınca belirlenen kurum ile Ba-
kanlık internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.
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(2) Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavın başlama tarihinden en geç on beş gün
önce bitecek şekilde tespit edilir. 

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

Sınava katılacaklarda aranacak şartlar ve başvuru şekli
MADDE 19 – (1) Giriş sınavına katılabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları ta-

şımak,
b) Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak, müfettişlik

görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak,
c) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren mimarlık, mühendislik, mimarlık-mü-

hendislik, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden veya
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yerli veya yabancı yükseköğ-
retim kurumlarının birinden mezun olmak,

ç) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını dol-
durmamış olmak,

d) Başkanlıkça belirlenen taban puanı veya üzerinde, sınav tarihi itibarıyla geçerliliği
devam eden KPSS puanı almış olmak,

gerekir.
(2) Başvurular, Bakanlıkça sunulacak sistem üzerinden elektronik ortamda alınır.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 20 – (1) Başvurular, ilanda yer verilen şartlar gözetilerek sınav kurulu tara-

fından değerlendirilir.
(2) Giriş sınavına, sınav açılmasına ilişkin Bakan olurunda tespit edilen öğrenim dalları

ve gruplar için ayrı ayrı olmak, açıktan atama izni alınmış kadro sayısının 20 katından fazla
olmamak, KPSS başarı sıralaması esas alınmak üzere Başkanlıkça belirlenen sayıda aday kabul
edilir. 

(3) Giriş sınavına kabul edileceklerin listesi Bakanlık internet sayfasında duyurulur. Bu
duyuruda adayın adı, soyadı, numarası, sınava gireceği yerin adresi, gün ve saati belirtilir. Yazılı
sınavın protokol çerçevesinde gerçekleştirilmesi halinde bu bilgiler ilgili kuruma da bildirilir.

(4) Giriş sınavına katılacaklara fotoğraflı sınava giriş belgeleri verilir. Bu belgelerde
adayın adı, soyadı, numarası, sınava gireceği yerin adresi, gün ve saati yer alır. 

(5) Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir:
a) 4,5x6 ebadında son bir yıl içinde çekilmiş 3 adet fotoğraf.
b) El yazısıyla yazılmış, mezun olduğu ilk, orta, lise ve yükseköğretim kurumu ve me-

zuniyet yılı, yükseköğretim kurumunu bitirdikten sonra ne gibi işler yaptığı, anne ve babasının
adları, meslekleri ve halen ne işle meşgul oldukları, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki ki-
şinin adı ve bu kişilerin açık haberleşme adresleri ve telefon numaraları gibi bilgileri içeren
özgeçmişi.

c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.
ç) Adli sicil kaydına ilişkin belge.
d) Adayın, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına

dayanıklı olduğuna dair yazılı beyanı.
(6) Sınavı kazanan adayların bu madde kapsamında gerçeğe aykırı belge vermesi veya

beyanda bulunması halinde atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa bile bu durumun son-
radan ortaya çıkması halinde atamaları iptal edilir. Bu kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli ve
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcı-
lığına suç duyurusunda bulunulur.
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Yazılı sınav konuları 
MADDE 21 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı soruları; siyasal bilgiler, iktisat, iş-

letme ile iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlar için;
a) Ekonomi;
1) Ekonomi Teorisi (Mikro, Makro İktisat),
2) Para Teorisi ve Politikası,
3) Uluslararası Ekonomi,
4) Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar,
b) Kamu Maliyesi;
1) Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi),
2) Maliye Politikası,
3) Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,
c) Hukuk;
1) Anayasa Hukuku,
2) Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç),
3) Borçlar Hukuku,
4) Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hu-

kuku),
5) İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdarî Yargı, İdarî Teşkilât ve Kamu Personel Huku-

ku),
6) Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku,
ç) Muhasebe;
1) Genel Muhasebe,
2) Mali Tablolar Analizi,
3) Ticari Hesap, 
konu gruplarından ayrı ayrı hazırlanır.
(2) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı soruları, diğer fakülte mezunlarından alınacak

adaylar için; mezun olunan bölümün müfredatı dikkate alınarak alan bilgisi ve genel kültür ko-
nu gruplarından ayrı ayrı hazırlanır.

(3) Yabancı Dil: Tüm fakülte mezunları için İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden
birisi.

Yazılı sınav sorularının hazırlanması
MADDE 22 – (1) Yazılı sınav soruları, 21 inci maddede belirtilen konu gruplarından

ayrı ayrı hazırlanır. 
(2) Soru kâğıtlarında sınavın süresi ve her bir soruya verilecek olan not belirtilir.
(3) Yazılı sınavın sınav kurulunca gerçekleştirilmesi durumunda; soru kâğıtları ve ce-

vaplar sınav kurulunca imzalanır. Sorular ve cevaplar ayrı zarflara konularak zarflar mühürlenip
sınav kurulunca imzalanır ve durum, bir tutanak ile tespit edilip Başkana teslim edilir. Sınav-
ların birden fazla yerde yapılması hâlinde zarflar yer sayısınca düzenlenir.

Yazılı sınavın yapılması
MADDE 23 – (1) Sınava girerken, resmi makamlarca verilmiş bir kimlik belgesi ile

aday belgesinin gösterilmesi zorunludur. 
(2) Sınav, ilânda belirtilen yer, gün ve saatte başlar. Adaylar, kimlik belgeleri kontrol

edilerek salona alınırlar; kapalı ve mühürlü soru zarfları adayların huzurunda açılarak sorular
yazdırılır veya dağıtılır.

(3) Yazılı sınavın protokol çerçevesinde düzenlenmesi durumunda; sınav 16 ncı mad-
denin üçüncü fıkrası hükümlerine göre gerçekleştirilir. 

(4) Yazılı sınavın sınav kurulunca gerçekleştirilmesi durumunda ise;
a) Cevap kâğıtları, kâğıttaki isim ve numara karşılaştırıldıktan ve isim bölümü adayca

kapatıldıktan sonra toplanır. Aday birden fazla cevap kâğıdı vermiş ise cevap kâğıdı sayısı da
belirtilerek listedeki isminin karşısına yazılır ve adaya imzalatılır.
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b) Sınava kaç adayın katıldığı ve kimlerin gelmediği belirlenerek, var ise, sınav sıra-
sında sınav disiplinini bozucu davranışları, kopya çekilmesi veya başkasının yerine sınava gi-
rilmesi hususlarını da belirten bir tutanak düzenlenir. Cevap kâğıtları ve tutanaklar, zarfa ko-
nularak zarf mühürlenir ve bir tutanak ile durum tespit edilir.

c) Sınav sırasında sınav kuruluna yardımcı olmak üzere Başkanlıkça yeterli sayıda mü-
fettiş görevlendirilebilir. 

Yazılı sınavın değerlendirilmesi
MADDE 24 – (1) Yazılı sınav, sınav kurulunca veya protokol çerçevesinde ilgili kuru-

luşça değerlendirilir. Her konu grubu için tam not 100’dür. 
(2) Yazılı sınavın protokol çerçevesinde düzenlenmesi durumunda; sınav kâğıtları de-

ğerlendirildikten ve en yüksek not alandan başlanmak üzere adaylar sıraya konularak başarı
listesi oluşturulduktan sonra, sınav dokümanı bir tutanak ile Başkanlığa iletilir. Başkanlıkça
da sınav kuruluna ulaştırılır.

(3) Yazılı sınavın sınav kurulunca gerçekleştirilmesi durumunda ise; değerlendirilen
cevap kâğıtlarında verilen not rakam ve yazı ile belirtilir. Bütün kâğıtlar değerlendirildikten
sonra kapalı isim yerleri açılır, en yüksek not alandan başlanmak üzere adaylar sıraya konularak
yazılı sınav sonuç listesi hazırlanır ve sınav kurulunca imzalanır.

(4) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konu grubundan alınan notun 100 tam
puan üzerinden 60’tan ve bu notlar ortalamasının 70’ten, yabancı dil notunun 50’den aşağı ol-
maması gerekir.

Yazılı sınav sonuçlarının ilânı ve bildirilmesi
MADDE 25 – (1) Yazılı sınavda başarılı olanlardan, en yüksek notu alan adaydan baş-

lamak üzere, sınav ilanında belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar aday, sözlü
sınava girmeye hak kazanır. Davet edilecek en son sıradaki adayla aynı puandaki adaylar da
sözlü sınava davet edilir.

(2) Sözlü sınava girmeye hak kazananların başarı sırasını ve sözlü sınavın yerini, gü-
nünü ve saatini gösterir liste, Bakanlık binası ve uygun görülecek diğer yerlerde asılmak ve
Bakanlığın internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Sözlü sınav yeri, günü ve saati,
ilgililerin aday başvuru formunda belirttikleri adreslerine taahhütlü posta ile de bildirilir.

Sözlü sınavın yapılması ve değerlendirilmesi
MADDE 26 – (1) Sözlü sınav, yazılı sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren en

geç üç ay içerisinde adaylara bildirilen yer, tarih ve saatte başlar.
(2) Adaylar, yazılı sınavdaki başarı sırasına göre sözlü sınava alınırlar.
(3) Sözlü sınav, adayların;
a) 21 inci maddede belirtilen yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
(4) Adaylar, sınav kurulu tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e)

bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

(5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu başkan ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sözlü sınav
sonuçları sınav kurulunca hazırlanacak bir tutanakta belirtilir.

Giriş sınavı sonucunun belirlenmesi
MADDE 27 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının sonucu, yazılı ve sözlü sınav

notlarının ortalaması alınarak saptanır.
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(2) İlânda belirtilen bölüm mezunlarının her biri için öngörülen kontenjanın aşılmaması
kaydı ile sınavda başarılı olanlardan, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, başarı sırala-
masındaki önceliğe göre asıl aday olarak, sıralamada asıl adaylardan sonra, giriş sınavı duyu-
rusunda belirtilen müfettiş yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere belirlenen sa-
yıdaki aday da yedek aday olarak kabul edilir. Yedek adaylar açısından sınav sonuçları kaza-
nılmış hak sayılmaz.

(3) Adayların giriş sınav notunun eşitliği halinde; yazılı sınav notu yüksek olan, yazılı
sınav notlarının eşitliği halinde, yabancı dil puanı yüksek olan adaya sıralamada öncelik verilir.

Giriş sınavı sonuçlarının ilânı
MADDE 28 – (1) Giriş sınavı başarı listesi 25 inci maddeye göre duyurulur ve sözlü

sınava katılanlara giriş sınavını kazanıp kazanmadıkları yazılı olarak bildirilir. Bu bildirimde,
sözlü sınavı kazananlara ayrıca, duyurunun kendilerine tebliğinden itibaren en geç on beş gün
içinde atanmak için müracaat etmeleri gerektiği hususuna da yer verilir.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 29 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının sonuçları kendilerine tebliğ edi-

lenler, tebliğ tarihinden başlayarak on gün içinde Başkanlığa dilekçe ile başvurmak suretiyle
sınav sonuçlarına itiraz edebilirler.

(2) İtirazlar, sınav kurulunca incelenir. Kurul, inceleme sonucunu bir tutanağa bağlayıp
Başkanlığa sunar. Başkanlıkça bu inceleme sonucuna göre işlem yapılır.

Müfettiş yardımcılığına atama ve kıdem
MADDE 30 – (1) Giriş sınavı sonucunda asıl aday olanların atamaları başarı derecesi

daha yüksek olana öncelik verilmek suretiyle yapılır.
(2) Asıl adaylardan, giriş sınavı puanlarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren

atanmak üzere on beş gün içerisinde müracaatını yapmayan ve ataması yapılıp da göreve baş-
lamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Bu durumdaki adaylar ile göreve
başladıktan sonra altı ay içinde ayrılanların yerine, kendi bölümünden başarı derecesi daha
yüksek olan adaya öncelik verilmek suretiyle yedek adaylar arasından atama yapılabilir.

(3) Müfettiş yardımcılığı kıdeminin belirlenmesinde, göreve başladıkları tarih esas alı-
nır. Aynı gün göreve başlayan müfettiş yardımcıları arasında ise giriş sınavındaki başarı dere-
cesine göre kıdem belirlenir. Bu kıdem, müfettiş yardımcılığı süresince geçerlidir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi ve Meslek İçi Eğitim

Yetiştirmenin amacı
MADDE 31 – (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde;
a) Müfettişliğin gerektirdiği nitelikleri ve mesleki etik alışkanlığını kazandırmak, teftiş

kültürünü ve rehberlik anlayışını geliştirmek,
b) Bakanlığın hizmet alanına ilişkin mevzuat, genel teftiş, özel teftiş, inceleme, ön in-

celeme, soruşturma ve araştırma konularında tecrübe kazanmalarını sağlamak,
c) Rapor yazımı konusunda bilgi ve kabiliyetlerini geliştirmek, 
ç) Meslekî ve bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığı kazandırmak,
d) İş ve işlemlerinde ihtiyaç duyacakları modern bilgi teknolojileri gibi araç ve gereç-

lerden yararlanma alışkanlıkları ile yabancı dil bilgi ve deneyimlerini geliştirmek, 
e) Temel yazılı ve sözlü iletişim becerileri ile analitik düşünme, çalışma disiplini ve

ekip çalışması alışkanlığı kazandırmak,
amaçlanır.
Müfettiş yardımcılarının yükümlülükleri
MADDE 32 – (1) Müfettiş yardımcılarının 31 inci maddedeki amaçlar yönünden ye-

tiştirilmelerinde kişisel çaba ve çalışmaları esastır. Bu konuda, Başkanlık ile müfettişler tara-
fından yürütülen görevler; yardımcı, yönlendirici ve özendirici niteliktedir.
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(2) Müfettiş yardımcıları, Başkanlığın uygun göreceği eğitim ve yetişme programına
göre çalışmak, refakatine verildikleri müfettişlerin gösterecekleri işleri gerektiği biçimde yap-
mak, müfettişlik niteliğine ulaşabilmek için gerekli çabayı göstermekle yükümlüdürler.

Yetiştirme programı
MADDE 33 – (1) Müfettiş yardımcılarının, Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı, ilgili

ve ilişkili kuruluşların faaliyet alanlarını, Bakanlığı ilgilendiren mevzuatı ve uygulamayı, genel
teftiş, özel teftiş, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve araştırma usullerini öğrenmelerini sağ-
lamak üzere Başkanlıkça, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-
rürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelikte belirtilen esas-
lar dâhilinde hizmet içi eğitim programları düzenlenir.

(2) Müfettiş yardımcılarının başmüfettiş veya müfettişlerin refakatinde çalıştırılmaları
şarttır. Başmüfettiş veya müfettişler, refakatlerinde çalışan müfettiş yardımcılarının meslek ve
hizmet gereklerine uygun şekilde yetiştirilmelerini gözetmekle yükümlüdürler. 

(3) Başmüfettiş veya müfettişler, refakatlerinde çalışan müfettiş yardımcısının göreve
karşı ilgisi, bilgi ve becerisi, kaydettiği gelişme ve kişiliği yönünden değerlendirmelerini, gerek
gördükleri zamanlarda ve refakat süresi sonunda rapor veya yazı şeklinde düzenleyerek Baş-
kanlığa verirler. Yetiştirilmek üzere refakatine verilen başmüfettiş veya müfettiş tarafından ye-
tersiz bulunan müfettiş yardımcıları başka bir başmüfettiş veya müfettişin refakatine verilirler.

(4) Müfettiş yardımcıları; Başkanlıkça belirlenen bir program çerçevesinde, toplam ola-
rak en az bir yıl süreyle en az iki başmüfettiş veya müfettişin yanında çalıştırılırlar.

(5) Müfettiş yardımcıları bağımsız olarak genel teftiş, özel teftiş, inceleme, ön inceleme,
soruşturma ve araştırma işi yürütemezler; bu işleri yanlarında çalıştıkları başmüfettiş ve mü-
fettişler ile birlikte yürütebilirler. Ancak bir yıllık yetiştirme süresi sonunda düzenlenecek de-
ğerlendirme rapor veya yazıları ile yeterli oldukları anlaşılan müfettiş yardımcıları; Başkanın
teklifi üzerine Bakanın oluru ile genel teftiş, özel teftiş, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve
araştırmaları bağımsız olarak yürütmek ile yetkili kılınabilirler. 

Tez hazırlama
MADDE 34 – (1) Müfettiş yardımcılarına yetiştirme programı çerçevesinde tez hazır-

latılır ve hazırlatılan teze ilişkin olarak aşağıdaki hususlar esas alınır:
a) Müfettiş yardımcıları yetki aldıktan sonra tez hazırlamaya hak kazanırlar.
b) Müfettiş yardımcısı, iki yıllık fiili hizmet süresini tamamladıktan sonra bir ay içeri-

sinde Bakanlığın görev sahası ile ilgili konularda üç tez konusu seçer ve Başkanın onayı ile
tez konusu belirlenir. Tez konusunun uygun bulunmaması halinde, müfettiş yardımcısı on beş
gün içinde Başkanın önerisi doğrultusunda üç yeni tez konusu belirler. Tez konusunun ikinci
defa uygun bulunmaması halinde tez konusu Başkan tarafından resen belirlenir.

c) Müfettiş yardımcısının belirlenen süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın tez ko-
nularını sunmaması halinde, Başkan tarafından tez konusu resen belirlenir.

ç) Müfettiş yardımcısı, tez konusunun kesinleşmesinden itibaren en geç bir ay içerisin-
de, kendisine rehberlik etmek ve tezin bilimsel tez yazım usul ve esaslarına, seçilen konunun
niteliğine, Bakanlığın görev alanı ile ilgili hususlara uygunluğunu temin etmek için bir danış-
man belirler ve Başkanın onayına sunar. Başkan gerektiğinde başka bir danışman da belirleye-
bilir.

d) Tez danışmanı, müfettiş yardımcısına tez hazırlama sürecinde yardımcı olmak mak-
sadıyla tavsiyelerde bulunur.

e) Tez danışmanı, müfettişler ile Bakanlık teşkilatında görev yapan ve daha önce li-
sansüstü programlarda akademik çalışma yapmış, konusunda uzman kamu görevlileri arasından
belirlenir. Gerektiğinde yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyelerinden de danışman
belirlenebilir.
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f) Tez konularının belirlenmesinden itibaren müfettiş yardımcılarına bir yıl süre verilir.
Süresi içinde tezini Başkanlığa teslim etmeyen müfettiş yardımcısına bir defaya mahsus olmak
üzere altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.

g) Tez danışmanının tez hakkındaki yazılı görüşünü içeren raporu ile birlikte sunulan
tezler, Başkanın başkanlığında iki müfettişin iştirak etmesi suretiyle teşekkül edilecek bir ko-
misyon tarafından değerlendirilir. Üyelerden herhangi birinin komisyona katılamaması halinde
yerine katılacak yedek üyeyi Başkan belirler.

ğ) Tezler komisyon tarafından tez danışmanının değerlendirme görüşleri de dikkate alı-
narak en geç iki ay içinde incelenir. Müfettiş yardımcısının hazırlayacağı tezin, kendi görüş ve
değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir. Tez
konusunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka ad
altında içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip savunulmamış olması esastır. İntihal
yapıldığı tespit edilen tez geçersiz sayılır; müfettişliğe atanmış olsa dahi ilgili kişinin ataması
iptal edilir ve hakkında idari işlem yapılır. 

h) İki aylık sürenin ya da incelemenin bitiminden itibaren, on beş gün içinde tezini
sözlü olarak savunması için müfettiş yardımcısı Komisyona çağrılır. Komisyon üyelerinin her
biri teze ilişkin puanlamalarını yüz tam puan üzerinden yapar ve verilen notların aritmetik or-
talaması en az yetmiş puan olan tez başarılı sayılır. Tezin başarısız sayılması halinde komisyon
tarafından hazırlanacak gerekçeli rapor Başkanlıkça ilgiliye tebliğ edilir.

ı) Tezin, düzeltmeye gidilmesi şartı ile başarılı sayılması halinde, tespit edilen eksiklik
ve yanlışlıkların giderilmesi için ilgili müfettiş yardımcısına iki aydan fazla olmamak üzere
süre verilir ve bu süre Başkanlığa bildirilir. Komisyonun gerekli düzeltmelerin yapıldığına ka-
naat getirmesi halinde tez başarılı sayılır. Düzeltilen tezlerin değerlendirmesi (ğ) bendine göre
yapılır.

i) Tez değerlendirme sonuçları yeterlik sınavından en az iki ay önce duyurulur ve ilgi-
lilere tebliğ edilir.

j) Tezleri başarısız sayılan müfettiş yardımcılarına, tezlerini sunmaları veya (b) bendine
göre başka bir konuda tez hazırlamaları için en fazla altı ay süre verilir.

k) Geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan müfettiş yardımcısının tezi
başarısız sayılır. Geçerli mazereti olan müfettiş yardımcısı için ayrı bir savunma tarihi belirle-
nir.

l) Müfettiş yardımcılığı tezi ile ilgili diğer hususlar Başkanlığın hazırladığı ve Bakanın
onay verdiği yönergeyle belirlenir.

Meslek içi eğitim ve eğitime katkı
MADDE 35 – (1) Müfettişlerin, meslekî bilgi ve beceri seviyelerinin yükseltilmesi,

yeteneklerinin geliştirilmesi için meslek içi eğitim programları düzenlenir.
(2) Uygulamada birliğin sağlanması, meslekî tereddütlerin giderilmesi ve sorunların

çözüme kavuşturulması amacı ile Başkanın tensip edeceği tarih ve bölgelerde toplantılar yapı-
labilir. 

(3) Kadro imkânları doğrultusunda müfettişlerin sair meslek içi eğitim programlarına
katılabilmeleri için gereken izinler verilebilir.

(4) Başkanlık gerektiğinde, Bakanlık teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların merkez ve
taşra birimleri ve özel kanunlar ile Bakanlığa denetim yetkisi verilen diğer kuruluşlarca dü-
zenlenen seminer, çalışma ve toplantılara eğitici veya izleyici olarak katılmaları için müfettiş
görevlendirebilir.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yeterlik Sınavı ve Müfettişliğe Atanma

Yeterlik sınavına çağrılma
MADDE 36 – (1) Müfettiş yardımcısı olarak en az üç yıl çalışan, 34 üncü maddenin

birinci fıkrasına göre hazırladığı tez başarılı bulunan ve hakkında düzenlenen son değerlendir-
me raporu veya yazısı olumlu olanlar, sınavdan en az 1 ay önce bildirim yapılarak yeterlik sı-
navına çağrılırlar. Üç yıllık sürenin hesabına toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri ile
aylıksız izinlerde geçen süreler dâhil edilmez.

Yeterlik sınavı
MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavı; müfettiş yardımcılarının Bakanlığı ilgilendiren mev-

zuatı ve uygulanmasını, genel teftiş, özel teftiş, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve araştırma
usullerini öğrenip öğrenmediklerini, müfettişliğin gerektirdiği diğer bilgi ve nitelikleri kazanıp
kazanmadıklarını tespit etmek üzere yapılan sınavdır.

(2) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm hâlinde yapılır.
(3) Yeterlik sınavında başarı gösteremeyen müfettiş yardımcılarına, yeterlik sınavından

itibaren bir yıllık süre içerisinde ikinci bir sınav hakkı verilir.
(4) Yeterlik sınavının, üç yıllık sürenin bitimini takip eden altı aylık süre içinde yapıl-

ması zorunludur. Geçerli bir mazereti nedeniyle yeterlik sınavına katılamayan müfettiş yar-
dımcıları Başkanlıkça uygun görülecek bir tarihte sınava tabi tutulurlar.

Yeterlik sınavı kurulu
MADDE 38 – (1) Yeterlik Sınavı Kurulu, 15 inci maddede belirtilen usul ve esaslara

göre oluşturulur.
(2) Yeterlik Sınavı Kurulu, yeterlik sınavlarına ilişkin olarak yapılacak olan tüm iş ve

işlemleri yürütür.
Yeterlik sınavı konuları
MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavı konuları şunlardır:
a) Birinci grup konular: 
1) Anayasa.
2) Teftiş iş ve işlemlerine ilişkin mevzuat. 
3) Personel mevzuatı.
4) Mali mevzuat.
b) İkinci grup konular: Bakanlık teşkilâtına ilişkin genel bilgiler ve Bakanlığın yetki

ve sorumluluk alanlarına ait mevzuat.
Yazılı sınav sorularının hazırlanması
MADDE 40 – (1) Yazılı sınavın soruları, yeterlik sınavı kurulunca her konu grubu için

ayrı ayrı hazırlanır veya 16 ncı maddenin ikinci fıkrasına uygun olarak hazırlatılır.
(2) Soru kâğıtlarında, sınavın süresi ve her soruya verilecek olan not belirtilir. Soru kâ-

ğıtları, yeterlik sınavı kurulunca imzalanır ve cevapları ile birlikte mühürlenir.
(3) Soru ve cevap kâğıtları ayrı zarflara konulur; zarflar mühürlenip yeterlik sınavı ku-

rulunca imzalanır ve durum, bir tutanak ile tespit edilerek Başkana teslim edilir.
Yazılı sınavın yapılması
MADDE 41 – (1) Yazılı sınav, bildirilen günde ve saatte başlar. Kapalı ve mühürlü

soru zarfları sınava katılanların huzurunda açılarak sorular yazdırılır veya dağıtılır.
(2) Yazılı sınav sonunda cevap kâğıtları, isim bölümü adaylarca kapatıldıktan ve kaç

adet verildiği tespit edildikten sonra toplanır, zarfa konularak zarf mühürlenir ve durum bir tu-
tanak ile tespit edilip Başkana teslim edilir.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi
MADDE 42 – (1) Yazılı sınav, yeterlik sınavı kurulunca değerlendirilir. Her konu grubu

için tam not 100’dür. Değerlendirilen cevap kâğıtlarına verilen not yazılır. Bütün kâğıtlar de-
ğerlendirildikten sonra kapalı isim yerleri açılır, en yüksek not alan adaydan başlanmak üzere
adaylar sıraya konularak yazılı sınav sonuç listesi hazırlanır ve yeterlik sınavı kurulunca im-
zalanır.
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(2) Yazılı sınavı başarmış sayılmak için, her konu grubundan alınan notun 60’tan ve bu
notların ortalamasının 70’ten aşağı olmaması gerekir.

Sözlü sınava davet
MADDE 43 – (1) Yazılı sınav sonuçları, Başkanlıkça liste hâlinde ilân edilir ve ayrıca

sınava katılanlara yazılı olarak da bildirilir. Bildirimde bulunulurken, sözlü sınavın yeri, günü
ve saati de belirtilir.

Sözlü sınavın yapılması
MADDE 44 – (1) Sözlü sınav, yazılı sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren en

az üç gün geçtikten sonra yapılır.
(2) Sözlü sınav, 43 üncü maddeye göre bildirilen yer, gün ve saatte başlar. Müfettiş yar-

dımcıları, yazılı sınavdaki başarı sırasına göre sözlü sınava alınırlar.
(3) Sözlü sınavda, 39 uncu maddede yer alan konulardan sorular yöneltilir.
Sözlü sınavın değerlendirilmesi
MADDE 45 – (1) Sözlü sınavda tam not 100’dür. Adaylara, yeterlik sınavı kurulu baş-

kan ve üyelerinden her biri ayrı ayrı not verir; notların aritmetik ortalaması bulunur; en yüksek
not alandan başlanmak üzere adaylar sıraya konularak sözlü sınav sonuç listesi hazırlanır ve
yeterlik sınav kurulunca imzalanır.

(2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için alınan notun 70’ten aşağı olmaması gerekir.
Başarı sırası
MADDE 46 – (1) Sözlü sınavda başarılı olan müfettiş yardımcılarının yazılı ve sözlü

sınav notlarının aritmetik ortalamaları alınır. En yüksek not alandan başlanmak üzere adaylar
sıraya konularak yeterlik sınavı başarı listesi hazırlanır ve yeterlik sınav kurulunca imzalanır.
Yeterlik sınav notunun eşitliği hâlinde, yazılı sınav notu ortalamasına bakılır ve yazılı sınav
notunda da eşitlik olması halinde müfettiş yardımcılığı kıdemi üstün olana sıralamada öncelik
verilir.

Yeterlik sınavı sonuçlarının ilânı ve sınav sonucuna itiraz
MADDE 47 – (1) Yeterlik sınavı başarı listesi, Başkanlıkça Bakanlık binasında asılmak

suretiyle ve Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir ve yeterlik sınavı sonucu ayrıca yazılı
olarak bildirilir.

(2) Yeterlik sınavı sonucuna itiraz halinde 29 uncu maddeye göre işlem yapılır.
Müfettişliğe atanma
MADDE 48 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olanlar müfettişliğe atanırlar. 
(2) Müfettiş yardımcılarından;
a) Yeterlik sınavında başarı gösterememesi üzerine yeterlik sınavından itibaren bir yıllık

süre içerisinde kendisine verilen ikinci sınav hakkında başarı gösteremeyenler,
b) Geçerli bir mazereti olduğunu belgeleyenler dışında yeterlik sınavına girmeyenler,
c) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de

başarısız sayılanlar,
ç) Müfettişlik karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları hukuki de-

liller ile tespit edilenler,
öğrenim durumlarına, derece ve kademelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Yükselme, Kıdem ve Müfettişlik Güvencesi

Başmüfettişliğe yükselme
MADDE 49 – (1) Müfettiş olarak toplamda en az on yıl çalışmış olan müfettişler baş-

müfettişliğe atanır. Bu sürenin hesabına aylıksız izinlerde geçen süreler dâhil edilmez.
Müfettişlik kıdemi
MADDE 50 – (1) Müfettiş yardımcılığı kıdem sırası, göreve başladıkları tarihe göre

saptanır. Aynı gün göreve başlayan müfettiş yardımcıları arasında ise giriş sınavındaki başarı
derecesi kıdem sıralamasında esas alınır. 
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(2) Müfettişlik kıdem sırası, müfettişliğe atanma tarihi ile yeterlik sınavındaki başarı
derecelerine göre saptanır. Ancak 37 nci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen
nedenlerle kendi dönemlerinden sonra yeterlik sınavına giren müfettiş yardımcıları kıdem ba-
kımından dönemlerinin sonuna alınırlar.

(3) Başmüfettişlerin kıdem sıralaması, aynı tarihte başmüfettiş olanlar arasında müfet-
tişlik yeterlik sınavındaki başarı sırası, atama tarihleri farklı başmüfettişler arasında ise atama
tarihi esas alınarak yapılır.

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

(5) Müfettişlik görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlardan müfettişliğe dönenler,
kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar.

(6) Başkanlık yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler, dönemlerinin en kıdemlisi sayılır-
lar.

Müfettişlik güvencesi
MADDE 51 – (1) Açık olan maddi ve hukuki durumun bilerek değiştirilmesi veya baş-

ka türlü gösterilmesi, kin ve garez ile hareket edilmesi, bilgi ve belgelerin gizlenmesi gibi haller
hariç olmak üzere müfettişler, düzenledikleri raporlardaki kanaat ve teklifleri sebebiyle sorumlu
tutulamazlar.

(2) Müfettişler; istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleri ile bağdaşmayan
sıhhî, ahlaki veya meslekî yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz ve diğer idarî
ve meslekî görevlere atanamazlar. Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı,
sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgeler ile tevsiki esastır. 

Müfettişliğe yeniden atanma
MADDE 52 – (1) Müfettişlikten istifa suretiyle veya naklen ayrılanlar göreve dönmek

istediklerinde müfettişliğe engel bir durumları yoksa kadro durumları dikkate alınarak kaza-
nılmış haklarıyla birlikte yeniden atanabilirler.

ONUNCU BÖLÜM
Müfettişlerin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Hükümler

Müfettişlerin çalışma usul ve esasları
MADDE 53 – (1) Müfettişler çalışmalarını, Başkanlık tarafından oluşturulan yönerge,

rehber, standart ve diğer alt düzenleyici işlemlerle belirlenen usul ve esaslara göre gerçekleştirir,
raporlarını bu usul ve esaslara göre düzenlerler. Bunların dışına çıkamazlar.

İşin devamlılığı ve devri
MADDE 54 – (1) Müfettişler, görevlerine mümkün olan en kısa sürede veya Başkanın

tensip edeceği tarihte başlarlar. Gecikme halinde durumu gerekçeleriyle birlikte, göreve baş-
lanılacak tarih de belirtilerek Başkanlığa bildirirler, alınacak talimata göre hareket ederler.

(2) Müfettişler, başladıkları işleri her türlü tedbiri zamanında alarak, görev emrinde bir
süre belirtilmişse o sürede veya işin kapsamı ile öznelliğini de değerlendirerek makul bir sürede,
her koşulda en fazla üç ay içerisinde sonuçlandırmak zorundadırlar. Kriminal inceleme, uz-
manlık raporu alınması, ilgili birim veya kurumlardan bilgi ve belge istenilmesi ve benzeri
ağırlıktaki gerekçelerle raporun yukarıda belirtilen sürelerde tamamlanamayacağı anlaşıldığı
takdirde, işin gecikmemesi için alınan tedbirleri de kapsayacak şekilde durum, gerekçesi ve
işin tamamlanacağı tarih de belirtilerek en az 7 gün öncesinden Başkanlığa bildirilir ve alınacak
talimata göre hareket edilir.

(3) Müfettişlere verilen işlerin devredilmemesi asıldır. Ancak, devretme mecburiyeti
doğduğunda, müfettişler işleri Başkanın onayı veya Bakanın oluru ile devredebilirler. 
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(4) İşin devri uygun görülen hâllerde, müfettiş, devredilen işin ne olduğunu, ne dereceye
kadar incelendiğini ve ne gibi görüş ve kanaate varıldığını belirten bir devir notu hazırlar.

(5) İşin devri, görev emri ve müfettişin elindeki bütün belgelerin ve eklerinin bir dizi
pusulasına bağlanıp devir notu ile birlikte Başkanlığa verilmesi şeklinde yapılır.

Grup halinde çalışma
MADDE 55 – (1) Müfettişler, Başkanlıkça gerekli görülen hallerde grup halinde de

görevlendirilebilirler.
(2) Grup halinde görevlendirmelerde; koordinasyonu, gruba dahilse başkan yardımcısı

değilse gruptaki en kıdemli müfettiş sağlar. 
Başka kurum personelinin suç ile ilişiği
MADDE 56 – (1) Müfettişler, görevleri sırasında, diğer bakanlıklar, kurum veya kuru-

luşlar personelinin suç ile ilişkili olduğunu tespit ettiklerinde durumu Başkanlığa bildirirler.
Memur olmayanların suça iştirakleri
MADDE 57 – (1) Memur olmayan kişilerin memurlarca işlenen suça iştiraklerinin tes-

pit edilmesi hâlinde, yargılanmaları memurlar ile birlikte yapılmak üzere bunlar ile ilgili hu-
suslar ayrılarak, haklarında genel hükümlere göre kovuşturma yapılması için Başkanlık aracılığı
ile yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. Bu durum, memurlar hakkında düzenlenen ön
inceleme raporunda da belirtilir.

İhbar, şikâyet ve dilekçelerin değerlendirilmesi
MADDE 58 – (1) Başkanlığa intikal eden ihbar, şikâyet ve dilekçelerden mahallinde

sonuçlandırılması mümkün görülenler; öncelikle ilgili merkez veya taşra birimlerine, bağlı ku-
ruluşlara ya da valiliklere gönderilebilir. 

(2) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca bu şekilde intikal ettirilen ya da başka yollardan
taraflarına ulaşan ihbar, şikâyet ve dilekçelerden merkez veya taşra birimlerince, bağlı kuru-
luşlarca veya valiliklerce incelenip soruşturulmalarında müfettişlik bilgi ve yeteneği ile teftiş
yöntem ve tekniklerinin kullanılması gerekli görülen konular Başkanlığa iletilir.

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Raporlara İlişkin Genel Esaslar ve Raporlar Üzerine Yapılacak Olan İşlemler

Raporlara ilişkin genel esaslar
MADDE 59 – (1) Raporlar, Başkanlıkça hazırlanan ve Bakan oluru ile yürürlüğe ko-

nulan rehberlik ve teftiş esasları ile raporlama standartları yönergesinde yer verilen hususlara
uygun şekilde düzenlenir.

(2) Raporlar ekleri ile birlikte, bir nüshası, Başkanlık arşivine konulmak ve diğer nüs-
haları ilgili birimlere, kurum ve kuruluşlara gönderilmek üzere, yeterli sayıda düzenlenir ve
Başkanlığa sunulur. Raporların her sayfası müfettişlik mührü ile mühürlenip paraflanır, son
sayfası müfettiş tarafından imzalanır. Rapor ekleri ise sadece mühürlenir. 

(3) Raporlarda yer verilen tespit, görüş ve önerilerin; duraksamaya neden olmayacak
şekilde açık, anlaşılır ve yazım kurallarına uygun bir üslupla kronolojik bir sıra takip edecek
şekilde yazılmasına, genel teftiş, özel teftiş, inceleme, ön inceleme, soruşturma veya araştırma
sonucu ulaşılan somut, güvenilir ve geçerli kanıtlara, mevzuata, kısa, öz ve nesnel değerlen-
dirmelere dayandırılmasına, gereksiz tekrar ve ayrıntılardan kaçınılmasına özen gösterilir.

(4) Raporlarda yer verilen iyileştirme önerilerinin, Bakanlığa değer katan, uygulanabilir,
olumlu, yapıcı ve Bakanlığın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olması beklenir.

Raporlar üzerine yapılacak işlemler
MADDE 60 – (1) Raporlar, Başkanlık tarafından incelenir ve Bakan oluruna sunulur.

Raporda düzeltilmesi veya tamamlatılması gereken hususlar var ise, bunların giderilmesi, ra-
poru düzenleyen müfettişten/müfettişlerden gerekçeleri belirtilerek yazılı olarak istenir. Ra-
pordaki inceleme eksikliği raporu yazan müfettiş/müfettişler tarafından giderilir. Eksik ince-
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lemeye ilişkin hususlar haricinde müfettişin, raporun esasına yönelik Başkanlık görüşüne ka-
tılmaması halinde, raporu düzenleyen müfettişin görüşü ile birlikte Başkanlık görüşünün de
belirtildiği onay hazırlanarak Bakana sunulup, onaylanan görüş doğrultusunda işlem yapılabi-
leceği gibi, Başkanlığın teklifi Bakanın onayı üzerine başka müfettiş/müfettişlere konunun ye-
niden incelenmesi ve/veya soruşturulması görevi de verilebilir.

(2) Raporun birden fazla müfettiş tarafından düzenlenmesi ve müfettişler arasında ra-
porun sonuçları ile ilgili görüş farklılıklarının bulunması halinde, bu farklılıklar raporda belir-
tilir. Rapor incelendikten sonra mevcut farklı görüşlerden yeniden değerlendirilmesi istenen
husus ilgili müfettişten yazılı olarak istenir. Müfettişin isteğe katılmaması halinde, bu maddenin
birinci fıkrasındaki hükme göre işlem yapılır.

(3) Başkanlığın rapor inceleme yöntemleri, Başkanlıkça çıkarılacak rehberlik ve teftiş
esasları ile raporlama standartları yönergesinde belirlenir.

(4) Raporların Başkanlıkça incelenmesinden sonra aşağıdaki prosedür uygulanır:
a) Karar, onay, talimat ve benzeri uygulamaya ilişkin hususlar içeren raporların işleme

konulması için Bakandan olur alınır ve ilgili yerlere gönderilir. Ön inceleme raporları ile so-
ruşturma raporları da, kanunen verilmesi gereken makamlara Başkanlıkça doğrudan gönderi-
lir.

b) Raporların gereği ilgili birimlerce ivedilikle yerine getirilir. Raporlar üzerine ilgili
birimlerce yapılan iş ve işlemlere ait bildirimler; Başkanlıkça, raporu yazan müfettişe/müfet-
tişlere gönderilir. Müfettiş görüşünü en geç on beş gün içinde Başkanlığa bildirir. Müfettişin
ilgili birimin görüş ve uygulamalarına katılmaması halinde Başkanlıkça müfettiş görüşleri ilgili
birimlere gönderilir. Müfettişin bu görüşleri karşısında birimler işlemlerini değiştirmedikleri
takdirde, yapılacak işlem veya işlemlerin tayininde, Başkanlığın teklifi üzerine Bakanın kararı
esas alınır.

c) İlgili birimlerce, söz konusu işlemlerde maddi hata ya da mevzuata açık aykırılık
gibi hususların tespit edilmesi halinde, durum gerekçesiyle birlikte Başkanlığa intikal ettirilir.
Konunun incelenmesini müteakiben Başkanlık görüşü ve Bakan oluru doğrultusunda işlem ya-
pılır.

ç) Müfettişlerin emekli olmaları, kurum değiştirmeleri, başka kurumlarda geçici görevli
izinli, raporlu olmaları gibi durumlarda ilgili birimlerden gelen bildirilerin ya da yargıya intikal
etmiş konuların incelenmesi, değerlendirilmesi ve görüş bildirilmesi Başkanlıkça başka bir
müfettişten/müfettişlerden istenebilir.

ON İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kimlik belgesi ve mühür
MADDE 61 – (1) Müfettişlere, mühür beratı ile birer mühür, Bakan tarafından imza-

lanmış fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde müfettişlerin görev ve yetkilerini
belirten özet bilgiler yer alır. 

Yurt dışına gönderilme
MADDE 62 – (1) Meslekte fiilen altı yıl görev yapmış müfettişlerden, YDS’den en az

(C) düzeyinde belgesi veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası
geçerliliği bulunan başka bir belgesi olanlar uygun görülecek konularda mesleki bilgi, görgü
ve uzmanlıklarını artırmak, Bakanlığı ilgilendiren konuların işleyişini yerinde görmek ve ça-
lışmalarda bulunmak üzere kıdem esasına göre, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet
Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde bir yıldan fazla olmamak üzere yurt
dışına gönderilebilir. Ancak, müfettişlerce yurt dışında kalınacak sürenin iki katı kadar bir süre
için Bakanlığa karşı zorunlu hizmet taahhüdünde bulunulması gerekir.
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(2) Yurt dışına gönderilenler tarafından, inceleme ve araştırma konularıyla ilgili düzen-
lenecek raporlar dönüş tarihinden itibaren üç ay içinde Başkanlığa tevdi edilir.

Hakediş cetveli
MADDE 63 – (1) Müfettişler; görevleri ile ilgili yolluklarını, aylık olarak düzenleye-

cekleri hakediş cetvelinde gösterirler.
(2) Hakediş cetveli bir sonraki ayın 10 uncu gününe kadar Başkanlığa sunulur.
(3) Hakediş cetveline, var ise yolluk ve posta giderleri bildirimi ile diğer belgeler ek-

lenir.
Başkanlık ile yazışma
MADDE 64 – (1) Genel teftiş, özel teftiş, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve araş-

tırma ile görevlendirilen müfettiş, görevlendirildiği yer çalışma merkezi hudutları dâhilinde
ise işe başlama ve bitirme yazıları ile çalışma merkezi dışında ise ayrılış ve varış yazıları ile
durumu Başkanlığa bildirir.

(2) İşe başlama ve bitirme yazılarında; Başkanlığın görevlendirme yazısı ile görev ya-
pılan birim veya görev konusu ile ilgili bilgilere yer verilir.

(3) Ayrılış ve varış yazılarının hangi iş için, nereye ve hangi tarihte gidileceğini belir-
tecek şekilde düzenlenmesi, telgraf, faks, elektronik posta veya Başkanlıkça belirlenecek diğer
iletişim yöntemleri ile en hızlı şekilde Başkanlığa gönderilmesi gerekir.

(4) Müfettişler, göreve gitmeden önce ve görevli gittikleri yerlerden ayrılışlarından 1 gün
önce Başkanlık ile haberleşir ve alınacak talimata göre hareket ederler.

Kayıt ve dosya işleri
MADDE 65 – (1) Müfettişler, düzenledikleri raporlara her yıl için sıra takip eden sayı

verirler.
Yazışma yöntemi
MADDE 66 – (1) Müfettişler; kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle

doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlık, diğer bakanlıklar ile bun-
ların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının merkez ve yurt dışı teşkilatıyla yazışmalarını Baş-
kanlık aracılığıyla yaparlar.

(2) Müfettişler görevleri ile ilgili konulardaki tüm yazışmalarını Bakanlıkça kullanılan
sistem üzerinden yaparlar.

Yıllık istatistik cetvelleri
MADDE 67 – (1) Müfettişler bir yıl içinde yaptıkları çalışmalar ve düzenledikleri ra-

porlar ile ilgili bilgileri, bir sonraki yıla devredilen işlerini yıllık istatistik çizelgelerinde gös-
terirler.

(2) Bu çizelgeler her yıl Ocak ayı içinde Başkanlığa iletilir.
Başkanlığın alt düzenleyici işlemleri
MADDE 68 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili diğer hususlar Başkanlık ta-

rafından alt düzenleyici işlemlerle düzenlenir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 69 – (1) 20/9/2013 tarihli ve 28771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre

ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce görev emrine

bağlanmış olan işler, 20/9/2013 tarihli ve 28771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür
ve sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 70 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 71 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
TURİZM TESİSLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri

ile turizm merkezleri içinde imar planları ile turizme ayrılan yerlerdeki taşınmazların üzerinde
yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yüksek nitelikli hale geti-
rilmesi için bu tesislerin plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve ya-
pılaşma koşulları ile projelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile tu-

rizm merkezleri içinde bulunan ve bu Yönetmelikte tanımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığın-
dan belgeli turizm tesislerinin yüksek nitelikli hale getirilmesi için bu tesislerin plan, fen, sağlık
ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma koşulları ile projelendirilmelerine
ilişkin usul ve esasları kapsar.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tespit
ve ilân edilen turizm bölgeleri ve turizm alanları hakkında da uygulanır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Ka-

nununun 37 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
c) Bina giriş holü: Binanın ana giriş kapısı ile merdiven evi ve asansör arasındaki holü,
ç) Çatı piyesi: Çatı eğimi içerisinde kalmak şartıyla, altındaki bağımsız bölüme ait, bu

bölümle içeriden irtibatlı yapılan veya müstakil yatak birimleri olarak da düzenlenebilen, te-
rasların da dâhil olabildiği mekânları,

d) Kameriye: Güneşten ve yağmurdan korunmak ve gölge oluşturmak amacıyla ahşap
ve benzeri hafif malzemeden yapılan, yanları açık, üstü kapalı yapıyı,

e) Kanopi: Güneşten ve yağmurdan korunmak amacıyla yapılan yanları açık, üstü kapalı
konstrüktif yapıyı,

f) Kat holü: Piyesleri birbirine ve merdivene bağlayan ortak alan niteliğindeki ara do-
laşım yollarını,

g) Kısmi turizm işletmesi belgesi: 31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Ka-
rarı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte tanımlanan
kısmi turizm işletmesi belgesini,

ğ) Kış turizm merkezleri: 2634 sayılı Kanun uyarınca kış turizmine yönelik ilan edilen
kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerini,

h) Turizm tesisi: Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre
belgelendirilen, turizm yatırımı kapsamında bulunan veya turizm işletmesi faaliyetinin yapıldığı
dört ve beş yıldızlı oteller ile dört ve beş yıldızlı tatil köyleri ve bunların ayrıntıları ve tamam-
layıcı unsurlarını,

ı) Turizm yatırımı belgesi: Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte ta-
nımlanan turizm yatırımı belgesini,

i) Turizm işletmesi belgesi: Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte ta-
nımlanan turizm işletmesi belgesini,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler

Genel ilkeler
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinden 4 üncü maddede tanımlanan turizm

tesisleri yararlanabilir.
(2) Turizm tesisleri için bu Yönetmelik hükümleri uyarınca ve uygulama imar planında

yer alan hususlar doğrultusunda yapı ruhsatı verilir.
(3) Turizm tesislerinin bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanabilmesi için ilgili idarece

yapı ruhsatı düzenlenmesi aşamasında Bakanlık tarafından bu turizm tesislerine ilişkin düzen-
lenen turizm yatırımı veya kısmî turizm işletmesi belgesinin ilgili idareye ibrazı zorunludur.

(4) Bakanlığın talebi üzerine turizm tesislerinin tapu kütüklerinin beyanlar hanesine tu-
rizm tesisi (dört ve beş yıldızlı oteller ve dört ve beş yıldızlı tatil köyleri) olduğu yönünde be-
lirtme yapılır, bu belirtme yapılmadan yapı ruhsatı verilmez. Ancak, kuruluş veya kişilerce,
kendisine ait tapusu bulunmamakla beraber kamu kurum ve kuruluşlarının vermiş oldukları
tahsis veya irtifak hakkı tesis belgeleri doğrultusunda ilgili idare tarafından yapı ruhsatı dü-
zenlenir.

(5) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapı ruhsatı verilen turizm tesislerinin tapu kü-
tüklerinin beyanlar hanesine Bakanlığın talebi üzerine; tesisin bu Yönetmelikte belirtilen turizm
tesisi dışında kullanılamayacağı, tesisin bulunduğu taşınmazın üzerinde kat irtifakı ve kat mül-
kiyeti tesis edilemeyeceği, bağımsız bölüm oluşturulamayacağı yönünde belirtme yapılır.

(6) Turizm yatırımı belgesi süresi sonunda bu Yönetmelikte belirtilen turizm tesisi için
kısmî turizm işletme belgesi veya turizm işletmesi belgesi başvurusunda bulunmayan, kısmî
turizm işletme belgesi veya turizm işletmesi belgesi alamayan ya da kısmî turizm işletme bel-
gesi veya turizm işletmesi belgesi iptal olan turizm tesislerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları
iptal edilir. Bakanlığın talebi üzerine bu konuda turizm tesislerinin tapu kütüklerinin beyanlar
hanesine ayrıca gerekli belirtme yapılır.

(7) 2634 sayılı Kanun uyarınca sınırları tespit ve ilan edilen Kültür ve Turizm Koruma
ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezleri, Turizm Bölgeleri ve Turizm Alanları kapsamında
onaylanan imar planlarında bu Yönetmelikte tanımlanan turizm tesislerinin yapılabilmesi müm-
kün olan ve sahil şeridinin birinci bölümünü de içeren orman vasıflı taşınmazların sahil şeri-
dinin birinci bölümünde kalan kısımları da imar planlarında Turizm Tesis Alanı olarak gösterilir
ve emsal hesabı da turizm tesis alanının tamamı üzerinden yapılır, ancak bu alanların sahil şe-
ridinin birinci ve ikinci bölümlerinde kalan kısımlarındaki uygulamalar, 4/4/1990 tarihli ve
3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı
Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte tanımlanan şekilde yapılır. Bu alanların sahil
şeridinin ikinci bölümündeki emsali, ikinci bölüm olarak ayrılan alanın en fazla 0.20’si olabilir.
Yapılanma hakkının kalan kısımları sahil şeridinin dışında kalan alanda kullanılır.

(8) Bu Yönetmelikte yer alan hükümler, planlarla ve büyükşehir ve il belediyeleri tara-
fından çıkarılacak yönetmeliklerle değiştirilemez, planlarda bu hükümlere aykırı olan hükümler
uygulanamaz.

Yapılaşma esasları
MADDE 6 – (1) Turizm tesislerinde aşağıda belirtilen kullanımlar taban alanına dâhil

edilmez:
a) Tabii zemin veya tesviye edilmiş zemin seviyesindeki veya bu seviyenin altındaki

avlular ve iç bahçeler.
b) Bağımsız bölüm olarak düzenlenmeyen veya bağımsız bölümün eklentisi niteliği ta-

şımayan, yapının ana taşıyıcı sistemleri ile bütünleşik olmayan kameriye, pergola, sundurma,
betonarme olmayan sökülüp takılabilir mutfak üniteleri, açık yüzme ve süs havuzu.

c) Üstü açık veya sökülür-takılır hafif malzeme ile örtülü zemin terasları.
ç) Çevre düzenlemesi ve güvenliği için yapılan bahçe duvarı, istinat duvarları.
d) Kontrol veya bekçi kulübeleri.
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e) 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin gerekli gördüğü, normal merdiven
haricinde kaçış yolu içerisinde yer alan, asgari ölçülerde ve adetlerde yapılan merdiven evi ile
yangın güvenlik holleri.

f) Asgari ölçülerdeki; temele kadar inen asansör boşlukları, ışıklıklar, çöp ve atık ay-
rıştırma bacaları, hava bacaları, şaftlar.

g) Ana yapının dışında kalan; binaya ait arıtma tesisi ve trafolar, jeneratör, yağmur suyu
toplama havuzu, evsel atık ve geri dönüşüm hazneleri, ısı merkezi.

ğ) Kanopiler ve arkatlar.
h) Tesis bünyesinde varsa güneş panelleri ve temel ve kaidesi haricindeki kısımları.
ı) Açık otoparklar.
i) Giriş saçakları (markizler).
(2) Turizm tesislerinde aşağıda belirtilen kullanımlar katlar alanına dâhil edilmez:
a) Taban alanına dâhil edilmeyen kullanımlar.
b) Son katın üzerindeki ortak alan çatı bahçeler.
c) Üstü sökülür-takılır hafif malzeme ile kenarları rüzgâr kesici cam panellerle kapatıl-

mış olsa dahi açık oturma yerleri.
ç) Atrium ve galeri boşlukları.
d) Ortak alan niteliğindeki ibadet yeri ve müştemilatın 300 m2’si.
e) Bina için gerekli minimum sığınak alanı.
f) Ortak alan niteliğindeki çocuk oyun alanları ve çocuk bakım üniteleri.
g) Otopark alanları.
ğ) Tesisat katları.
h) Bina veya tesise ait olan ısıtma, soğutma, tesisat alanı, su sarnıcı, havalandırma sis-

temleri ve enerji verimliliği sistemlerinin bulunduğu alanlar, arıtma tesisi, gri su toplama ha-
vuzu, yakıt ve su depoları, silolar, trafolar, jeneratör, ısı merkezi, enerji odası, kömürlük, eşanjör
ve hidrofor bölümleri.

ı) Bodrum katlarda yapılacak turizm tesislerinin yeme-içme, spor ve eğlence ihtiyaçları
için yardımcı ve tamamlayıcı birimler ile bakım ve işletme ihtiyaçlarını karşılayacak alanlar.

i) Sökülür-takılır-katlanır cam panellerle kapatılmış olanlar dâhil olmak üzere balkonlar
ve açık çıkmalar, kat bahçe ve terasları, iç bahçeler, kat ve ara sahanlıkları dâhil açık veya
kapalı merdiven evi, resepsiyonun ve lobi bölümünün bulunduğu bina giriş holleri ile kat holleri
ve asansör önü sahanlıkları.

(3) Bu maddeyle veya ilgili idarelerin imar yönetmelikleri ile getirilebilecek emsal ha-
rici tüm alanların toplamı; imar parseli alanının yüzde otuzunu aşamaz. Ancak; açık havuzlar
bu hesaba dahil edilmeksizin emsal haricidir.

(4) Turizm tesislerinde çatıların, bulunduğu yörenin mimari karakterine, yapılacak bi-
nanın nitelik ve ihtiyacına uygun olması şarttır. Yöresel ve mimari özellikleri nedeniyle çatı
yapılması uygun olmayan yörelerde çatı yapılamaz. İmar planı ile çatı yapılması kısıtlanmayan
yerlerde;

a) Turizm tesislerinde çatı eğimi en fazla yüzde kırk olabilir. Çatılarda mahya kotu
hesap edilirken imar durumunda verilen saçak üst kotu esas alınır. Açık ya da kapalı çıkma hi-
zasında son kat döşeme üst kotu ile saçak üst kotu arasında en fazla 1.20 metre fark olabilir.

b) Kış turizm merkezlerinde yer alan turizm tesislerinde çatı eğimi belirlenen gabarinin
içinde kalmak şartı ile farklı açılarda düzenlenebilir; kış mevsiminde sarkan buzların tehlike
oluşturmamasına yönelik gerekli önlem alınması koşulu ile kanopi veya daha geniş örtü olarak
tasarlanabilir.

c) Çatı formu belirlenen gabariyi aşmamak şartı ile farklı katlar ile ilişkilendirilerek de
kullanılabilir.

ç) Yapı yüksekliği aşılmamak ve çatı gabarisinin içinde kalmak kaydıyla, yapı çatı ile
beraber farklı formlarda tasarlanabilir.

d) Eğimli çatı mahya yüksekliği dört metreyi geçemez. Gerekli hallerde çatı mahya
yüksekliği 4.00 metrede bitirilerek devamında teras çatı yapılabilir.
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e) Çatılar kırma, beşik veya eğimli çatı yüzeyini elli santimetreden fazla taşmamak,
çatı başlangıç ve bitiş noktalarını değiştirmemek kaydı ile tonoz çatı şeklinde olabilir.

f) Çatı aralarında tesise ait ortak mekânlar, odalar ve son kattaki odalarla irtibatlı suit
odalar düzenlenebilir.

g) Çatı arasındaki mekânlarda, mahya yüksekliğini aşmamak ve çatı eğimi içerisinde
kalmak şartıyla kullanım amacı dikkate alınmak suretiyle asgari yükseklik şartı aranmaz.

(5) Otellerde en üst çatı gabarisinden sonra kullanılabilir bir alan oluşturmamak kay-
dıyla simgesel ögeler yapılabilir.

(6) Parselin çekme mesafeleri içerisinde kalmak kaydıyla birden fazla bodrum kat ya-
pılabilir. Teknik ihtiyaçlardan ve özellik gerektiren durumlardan, bodrum katlarda gerekli yük-
sekliği elde etmek için bodrum kat yükseklikleri ihtiyaca göre düzenlenebilir; gerekli yüksekliği
elde etmek için katlar birleştirilebilir. Açığa çıkan kısımlar katlar alanına dâhil edilmek kaydı
ile iskân edilebilir.

(7) Tesis girişlerinde yer alan ana giriş kapısı yapıları, bekçi kulübesi ve kontrol birim-
leri ile anıtsal yapılar mülkiyet sınırı ile yapı yaklaşma sınırı arasında yer alabilir. Ana giriş
kapısı yapıları ile bekçi kulübesi ve kontrol birimleri kırk metrekareyi aşamaz.

(8) Tesisat katı yapılması halinde; iç yüksekliği iki metreyi geçmemek kaydı ile tesisat
katı, bina yüksekliğinden ve kat adedinden sayılmaz.

(9) Bina cephe uzunluğu ve derinliği, yapı yaklaşma mesafeleri ve taban alanı sınırla-
ması haricinde herhangi bir ölçüyle sınırlı değildir.

(10) Uygulama imar planı ile belirlenen kat adedi ve bina yüksekliğini aşmamak ve asma
katlar hariç asgari 2.70 metreden az olmamak kaydı ile katların iç net yüksekliği serbesttir.

(11) Detayları avan proje ile belirlenmek kaydıyla, resepsiyon ve lobi bölümünün bu-
lunduğu bina ana girişinde zemin kat iç yüksekliği farklı tasarımlara imkan verecek şekilde,
uygulama imar planı ile belirlenen kat adedi ve bina yüksekliğini aşmamak kaydı ile herhangi
bir sınırlamaya tabi değildir. Resepsiyon, lobi, restoran ve benzeri birimler yatak birimlerine
bitişik veya ayrı olarak düzenlenebilir.

(12) Yapı yüksekliği içinde kalmak kaydıyla asma katlar kat adedinden sayılmaz.
(13) Planda belirlenen kat adedini/bina yüksekliğini aşmamak kaydıyla, alt kat iç yük-

seklikleri, üst katlardan fazla olabilir; bina yüksekliği tek kat olarak düzenlenebilir. Zemin kat,
bir üst kat ya da üst katlar ile birleştirilerek daha yüksek hacimli mekânlar elde edilebilir.

(14) Turizm tesislerinde, Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte belir-
tilen esaslar doğrultusunda müşteri asansörü düzenlenir. Turizm tesislerinin bünyesinde bulunan
ve üç katı geçmeyen müstakil yatak birimlerinde asansör şartı aranmaz. Bu yatak birimlerinde
katlar arası merdiven genişlikleri 1.00 metreden az olamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin esaslar
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Turizm Tesislerinin

Niteliklerine İlişkin Yönetmelik ile 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

(2) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye Ba-
kanlık yetkilidir.

İnşaatı devam eden turizm tesisleri
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilgili idareden yapı

ruhsatı alınan turizm tesisleri için talep edilmesi halinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığından:
FRENGİ SAVAŞ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/4/1983 tarihli ve 18016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Frengi
Savaş Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığından:

İÇME SUYU TEMİN EDİLEN SULARIN KALİTESİ VE
ARITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, içme suyu temin edilen veya temin edilmesi

planlanan sular ile ilgili esasları, kalite kriterleri ile suların içme ve kullanma suyu olarak kul-
lanılabilmesi için belirlenmesi gereken arıtma sınıflarını ve arıtma veriminin tespitine ilişkin
hususları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, içme suyu temin edilen veya temin edilmesi planlanan

suların kalite kategorisi, suların dâhil olduğu kategoriye göre uygulanacak arıtma sınıfları, bu
sularda izlenmesi gereken parametreler için numune alma ve analiz sıklıkları ile içme suyu
arıtma tesislerinin arıtma veriminin tespitine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
421 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) İçme ve kullanma suyu: İnsanların günlük faaliyetlerinde içme, yıkanma ve temizlik

gibi ihtiyaçları için kullandıkları, özellikleri 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan, toplu bir
su temini sistemi aracılığıyla çok sayıda tüketicinin ortak kullanımına sunulan suları,

c) İdare: Aşağıda sıralanan kurum ve kuruluşları,
1) 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara

Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 3/7/1968 tarihli ve 1053 sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yer-
leşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun gereğince Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğünü,

2) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin
birinci fıkrasının (r) bendi ve geçici 2 nci maddesi gereğince büyükşehir belediyelerini ve
20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş
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ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve ek 5 inci mad-
desi gereğince büyükşehir belediyelerine bağlı olan su ve kanalizasyon idaresi genel müdür-
lüklerini,

3) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fık-
rasının (e) bendi gereğince belediyeleri,

4) 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi gereğince il özel idarelerini,

ç) Kılavuz değer: İçme ve kullanma suyu temin edilen veya temin edilmesi planlanan
suların A1, A2 ve A3 kategorileri için ayrı ayrı belirlenmiş olan değerleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Genel yükümlülükler
MADDE 5 – (1) Bakanlık, içme ve kullanma suyu temin edilen veya temin edilmesi

planlanan suların kalite kategorilerini; Ek-1’de yer alan kalite parametrelerinin analiz netice-
lerini kullanarak belirler. İdarenin, Bakanlık tarafından tespit edilen kalite kategorisine göre
6 ncı maddede belirtildiği şekilde arıtma yapması ve arıtma verimini takip etmesi zorunludur.

(2) İdare, içme ve kullanma suyu temin edilen veya temin edilmesi planlanan suların
6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerde belirlenen değerlere ve esaslara uymasını sağlamak
maksadıyla gerekli bütün tedbirleri alır.

Kalite kategorileri ve arıtma sınıfları
MADDE 6 – (1) İçme ve kullanma suyu temin edilen veya temin edilmesi planlanan

sular; Ek-1’de yer alan bütün parametreler için verilen kılavuz değerlere göre A1, A2 ve A3
olmak üzere üç farklı kategoriye ayrılır ve her bir kategori için aşağıdaki arıtma sınıfları belir-
lenir. İçme ve kullanma sularının kalite kategorilerinden;

a) A1: Basit fiziksel arıtma ve dezenfeksiyon ardından içilebilir hale gelen suları,
b) A2: Fiziksel arıtma, kimyasal arıtma ve dezenfeksiyon ardından içilebilir hale gelen

suları,
c) A3: Fiziksel arıtma, kimyasal arıtma, ileri arıtma ve dezenfeksiyon ardından içilebilir

hale gelen suları,
ifade eder.
(2) A3 kategorisi için verilmiş olan sınır değerleri aşan, fiziksel, kimyasal ve mikrobi-

yolojik kirlilik içeren suların içme ve kullanma suyu olarak kullanımı tercih edilmez. Ancak
bu sular daha iyi kalitede alternatif su kaynağı bulunamadığı takdirde suyun kalite özelliklerini
içme suyu için uygun kalite standartları düzeyine yükseltecek ileri arıtma prosesleri ile arıtılarak
içme suyu temininde kullanılabilir.

(3) İçme ve kullanma suyu temin edilen veya temin edilmesi planlanan suların; kate-
gorilere göre verilmiş olan arıtma sınıflarında arıtıldıktan sonra nihai olarak, İnsani Tüketim
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan içme suyu standartlarını sağlaması
esastır. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte yer almayan parametreler için
ise çıkış suyu kalitesinin Ek-1’de belirlenen A1 sınıfına getirilmesi esastır.

(4) Yerüstü ve yeraltı su kaynaklarından temin edilen suların arıtılması için inşa edilecek
ya da revize edilecek olan içme suyu arıtma tesislerinin tasarım esasları ve normları, Bakanlık
tarafından tebliğ ile belirlenir.
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Proses onayı
MADDE 7 – (1) Yeni yapılacak ya da revize edilecek olan içme suyu arıtma tesislerinin

proses onayının usul ve esasları Bakanlık tarafından genelge ile belirlenir. İçme suyu arıtma
tesisi uygulama projelerinin arıtma proseslerine ilişkin kısımlarının onayı Bakanlıkça yapılır.

Arıtma verimi
MADDE 8 – (1) İçme suyu arıtma tesislerinin giriş suyu ve çıkış suyu Ek-1’de yer alan

parametreler doğrultusunda izlenir. Söz konusu parametrelerin arıtma verimi her bir parametre
için giderim yüzdesi olarak hesaplanır. İçme suyu arıtma tesisi çıkış suları, İnsani Tüketim
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte yer alan içme suyu standartlarına getirilemediği takdirde
tesiste gerekli revizyon çalışmaları yapılarak arıtma proseslerinin verimliliği artırılır. İnsani
Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte yer almayan parametreler, Ek-1’de yer alan tab-
loda A1 sınıfında verilen parametre değerlerini sağlamak zorundadır.

İçme suyu kaynaklarının iyileştirilmesi
MADDE 9 – (1) İçme suyu kaynaklarını kalite ve miktar açısından korumak ve iyileş-

tirmek ile içme suyu arıtma maliyetlerini düşürmek maksadıyla her bir içme-kullanma suyu
havzası için 28/10/2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçme-Kullanma
Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre içme kullanma suyu hav-
zası koruma planı hazırlanır. İçme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar
anılan yönetmelik hükümleri doğrultusunda tedbirler alınır.

(2) İçme suyunun yeraltı sularından temin edilmesi halinde inşa edilecek su sondaj ku-
yuları 23/6/1972 tarihli ve 14224 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan DSİ Yeraltısuları Teknik
Yönetmeliği hükümlerine göre inşa edilir.

(3) Kuyu, pınar, kaynak, kaptaj, tünel, galeri ve benzeri yapılardan su temin edilirken
7/4/2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve
Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik ve 10/10/2012 tarihli ve 28437 sayılı Res-
mî Gazete’de yayımlanan İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının
Belirlenmesi Hakkında Tebliğ hükümlerine göre koruma alanları ve şartları belirlenir. Bu su
kaynaklarının korunması maksadıyla ilgili mevzuatta tanımlanan tüm tedbirler alınır.

(4) Kuyu, pınar, kaynak, kaptaj, tünel, galeri ve benzeri yapılara sızma olması muhtemel
kırsal ve/veya karstik özelliğe sahip yerleşim yerlerinden su temin edilirken UV dezenfeksi-
yonunun ardından klor ile dezenfeksiyon yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İzleme ve Kategorilerin Belirlenmesi ile İlgili Esaslar

Analiz metotları ve analiz sıklıkları
MADDE 10 – (1) Ek-1’de kılavuz değerleri belirlenmiş olan bütün parametreler için

ulusal/uluslararası kabul görmüş analiz metotları kullanılır.
(2) İçme suyu temin edilen veya temin edilmesi planlanan sulardan numune alımının

yıl geneline yayılması ve böylece suyun kalitesinin tam olarak yansıtılması esastır. Numune
alma ve analiz sıklığı, 11/2/2014 tarihli ve 28910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzeysel
Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmeliğe göre belirlenir.

Numune alma ve analiz ile ilgili esaslar
MADDE 11 – (1) İçme ve kullanma suyu temin edilen veya temin edilmesi planlanan

sulardan numune alımında Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik
ve 21/2/2015 tarihli ve 29274 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yer Üstü Suları, Yer Altı Suları
ve Sedimentten Numune Alma ve Biyolojik Örnekleme Tebliği hükümlerine uyulması esastır.
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(2) Kalite kategorisi belirlemek üzere alınacak numunenin alım yeri; içme suyu arıtma
tesisi henüz yapılmamış ise su kaynağının su alınması planlanan noktası, içme suyu arıtma
tesisi işletmede ise tesis girişidir. İçme suyu arıtma verimini belirlemek için tesis girişinin yanı
sıra arıtma tesisi çıkışından da numune alınır.

(3) Numunelerin analizinde, ölçülen parametrelerin en az yüzde ellisinde akredite olma
şartı aranır.

İzleme ve raporlama
MADDE 12 – (1) Büyükşehir belediye sınırları içerisinde büyükşehir belediyelerine

bağlı su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüklerince içme ve kullanma suyu temin edilen
veya temin edilmesi planlanan suların izleme programları hazırlanır ve izlemeler Ek-1’de ve-
rilen parametreler doğrultusunda gerçekleştirilir.

(2) Büyükşehir belediyeleri dışında kalan yerlerde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,
içme ve kullanma suyu temin edilen veya temin edilmesi planlanan suları Bakanlıkça hazırlanan
izleme programlarına göre Ek-1’de verilen parametreler doğrultusunda izler.

(3) Her bir izleme neticesi, izlemeyi yapan idare tarafından Bakanlık Ulusal Su Bilgi
Sistemine kaydedilir ve yazılı olarak altı ayda bir Bakanlığa bildirilir.

(4) Bakanlık, suların kalite kategorilerini Ek-1’de yer alan kalite parametrelerinin analiz
sonuçlarına göre, bu sulara uygulanması gereken arıtma sınıflarını ise 6 ncı maddenin birinci
fıkrasına göre belirler ve ihtiyaç duyulması halinde ilgili idareye bildirir.

(5) İlgili idare, Ek-1’de yer alan parametrelerin analizinde kullanılan analiz metotları
ve analiz sıklıkları hakkında istenildiği takdirde Bakanlığa bilgi verir.

(6) Bir yıllık izleme sonucunda tespit edilmeyen parametreler Bakanlığın görüşü alı-
narak müteakip yılın izleme programından çıkarılabilir. Beş yıllık izleme periyodu sonunda
izleme programından çıkarılmış olan tüm parametreler bir defaya mahsus analiz edilir. Suda
tespit edilmeleri durumunda yeniden izleme programına ilave edilir.

Kalite kategorilerinin belirlenmesi ile ilgili esaslar
MADDE 13 – (1) Ek-1’de yer alan parametrelere ilişkin su kalitesi izleme neticelerinin

değerlendirilmesinde, her bir parametre için %5 ihtimalle aşılmayacak değerin altında kalan
ve %95 ihtimalle aşılmayacak değerin üstünde kalan veriler veri seti dışında bırakılarak yüzde
değer hesabı yapılır. Kalan verilerin aritmetik ortalaması sınıflandırmaya esas teşkil eder.

(2) Kalite kategorisi hesap edilen parametre için veri sayısı 10’dan az olduğunda yüzde
değer hesabı yapılmaz, verilerin aritmetik ortalaması alınarak sınıflandırma yapılır.

(3) Su kaynağının kalitesi, kalite kategorisi belirlenmiş olan parametreler içerisinde en
düşük kalite kategorisinde bulunan parametreye göre belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçme

Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR İLE

İLGİLİ BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/10/2014 tarihli ve 29150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa
İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar ile İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin
Esaslar Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin amacı, kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve kıymetli ma-
denlere dayalı sermaye piyasası araçlarının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi
bir ortamda işlem görmesini sağlamak üzere oluşturulacak piyasalara, pazarlara, platformlara
ve sistemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bent eklenmiştir.

“p) Piyasa, pazar, platform ve sistem: İşlem gören kıymetli madenlerin, kıymetli ma-
denlere dayalı sermaye piyasası araçlarının ve kıymetli taşların türlerine, işleyiş esaslarına veya
belirlenen diğer özelliklerine göre oluşturulan alım satım ortamlarını,”

“z) Kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası aracı: Kıymetli maden cinsinden ihraç
edilen ve/veya vade tarihindeki ödemesi ve/veya fiyatı kıymetli maden cinsinden belirlenen
sermaye piyasası araçlarını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) KMKTP’de 32 Sayılı Kararda tanımlanan ve standartları belirlenen kıymetli ma-
denler, aynı Kararda belirlenen kıymetli taşlar ve Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen
kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları işlem görebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Genel Müdür, Borsa Yönetmeliğinde belirtilen durumlar ile seansın sağlıklı bir şe-
kilde yürütülmesini engelleyen sair hallerin ortaya çıkması durumunda, ilgili kıymetli madenin,
kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarının veya kıymetli taşın işlemlerini 5 işlem
günü için durdurabilir. 5 işlem gününü aşan süreler için Yönetim Kurulu kararı gereklidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat çerçevesinde KMKTP bünyesindeki piyasa, pazar,
platform ve sistem bazında işlemlerin Türk Lirası, yabancı para birimi veya kıymetli maden
ile yapılmasına, bedelin Türk Lirası, yabancı para birimi veya kıymetli maden üzerinden öden-
mesine ve peşin esasına göre veya peşin esası dışında işlem yapılmasına karar verebilir.”

“(3) Kıymetli maden veya kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları işlem-
lerine ilişkin yükümlülüğün belirlenen süreden sonra ancak aynı gün içinde yerine getirilmesi
durumunda ve alacaklı tarafın veya tarafların aksine bir talebi olmaması halinde, temerrüt hü-
kümleri uygulanmaması Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılabilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Borsa Yönetim Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/10/2014 29150

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/4/2019 30734
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GENELGELER

Cumhurbaşkanlığından:
Konu: Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri

GENELGE
2019/12
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5 Temmuz 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Konu: Kıbrıs İşlerinin Koordinasyonu

GENELGE
2019/13

5 Temmuz 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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TEBLİĞLER
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/21)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Endonezya Cumhuriyeti’nde yerleşik PT Elegant

Textile Industries ve PT Sunrise Bumi Textiles firmalarından gerçekleştirilen 55.08, 55.09

(5509.52, 5509.61, 5509.91 gümrük tarife alt pozisyonları hariç), 55.10 (5510.20 gümrük tarife

alt pozisyonu hariç) ve 55.11 Gümrük Tarife Pozisyonları altında kayıtlı “sentetik veya suni

devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)” e yönelik olarak resen bir damping soruşturması

açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli

ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Anlaşma: Dünya Ticaret Örgütü Anti-Damping Anlaşmasını,

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) Endonezya: Endonezya Cumhuriyetini,

ç) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

d) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

e) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

f) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,

g) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ğ) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Soruşturma konusu ürün

MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu ürün, 55.08, 55.09 (5509.52, 5509.61, 5509.91

gümrük tarife alt pozisyonları hariç), 55.10 (5510.20 gümrük tarife alt pozisyonu hariç) ve

55.11 GTP’leri altında kayıtlı “sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipli-

ği)”dir.

(2) Bahse konu GTP’ler, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Söz konusu ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında

yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
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Endonezya’ya yönelik mevcut önlem

MADDE 5 – (1) Soruşturma konusu ürünün Endonezya menşeli olanlarına yönelik

olarak ilk defa 12/1/2009 tarihli ve 27108 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız

Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1) vasıtasıyla kilogram başına 0,23 ABD

Doları ila 0,40 ABD Doları arasında değişen maktu değerlerde dampinge karşı önlem yürürlüğe

konulmuştur. PT Elegant Textile Industries ve PT Sunrise Bumi Textiles firmalarına yönelik

olarak Yönetmeliğin 28 inci maddesi çerçevesinde ihmal edilebilir seviyenin üzerinde damping

marjı tespit edilemediğinden, mezkur firmalara yönelik damping önlemi yürürlüğe konulma-

mıştır.

(2) Önleme yönelik yürütülen NGGS neticesinde 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:

2015/8) vasıtasıyla önlemin mevcut haliyle uygulanmasına devam edilmiştir.

(3) Bu Tebliğde kullanılan “2019/2 sayılı Tebliğe konu NGGS” ifadesiyle Çin Halk

Cumhuriyeti, Endonezya, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Tayland

Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 55.08, 55.09 (5509.52, 5509.61, 5509.91

gümrük tarife alt pozisyonları hariç) ve 55.11 GTP’leri altında kayıtlı “sentetik veya suni de-

vamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)” e yönelik 31/12/2018 tarihli ve 30642 dördüncü

mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin

Tebliğ (Tebliğ No: 2019/2) ile başlatılan NGGS kastedilmektedir.

Damping incelemesi

MADDE 6 – (1) Normal değer için Endonezya iç piyasasına ilişkin eldeki üretim ma-

liyetine satış, genel, idari giderleri ile finansman giderleri eklemek suretiyle hesaplanan ticari

maliyete, makul kar oranı ilave edilerek ağırlıklı ortalama değer esas alınmıştır.

(2) İhraç fiyatı olarak, soruşturma konusu firmalar tarafından Türkiye’ye gerçekleşti-

rilen satışların ağırlıklı ortalaması esas alınmıştır.

(3) Normal değer ile ihraç fiyatları mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada karşı-

laştırılmış olup hesaplanan damping marjlarının ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu tespit

edilmiştir.

Zarar ve nedensellik incelemesi

MADDE 7 – (1) PT Elegant Textile Industries ve PT Sunrise Bumi Textiles firmala-

rından gerçekleşen soruşturma konusu ürünün ithalatının 2016-2018 döneminde mutlak olarak

dalgalı bir seyir izlemekle birlikte 2016 baz yılına göre arttığı; PT Elegant Textile Industries

firmasının pazar payının Türkiye pazarındaki değişikliklere paralel seyrettiği, PT Sunrise Bumi

Textiles firmasının ise, Türkiye pazarının daraldığı 2017 yılında dahi pazar payını arttırarak

yukarı eğimli bir seyir halinde olduğu belirlenmiştir. 

(2) Yerli üretim dalı tarafından 2019/2 sayılı Tebliğe konu NGGS kapsamında zarara

ilişkin olarak sunulan bilgi, belge ve deliller kullanılmıştır. Buna göre, yerli üretim dalının üre-

timi, yurt içi satışları, ürün nakit akışı, yurt içi pazar payı, stokları ve yatırımlarının geri dönüş

oranında (kar/aktifler) olumsuzlukların bulunduğu görülmüştür.
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(3) 2018 yılı için soruşturma konusu firmalardan gerçekleşen ithalatın yerli üretim da-

lının fiyatlarını kırdığı belirlenmiştir. Öte yandan, 2018 yılında yurt içi satış fiyatlarının dam-

pingli ithalat nedeniyle baskı altında kaldığı tespit edilmiştir.

(4) İnceleme aşamasında elde edilen deliller ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas

alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu belirlenen ithalatın, yerli üretim dalının

ekonomik göstergelerinde zarara yol açtığı değerlendirilmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 8 – (1) Yapılan inceleme sonucunda, damping soruşturması açılabilmesi için

yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değer-

lendirme Kurulunun kararı ile Endonezya’da mukim PT Elegant Textile Industries ve PT Sun-

rise Bumi Textiles firmalarından gerçekleştirilen ithalatın 2019/2 sayılı Tebliğe konu NGGS

kapsamında değerlendirilmemesine, anılan firmalardan ithalatı gerçekleştirilen kesik elyaf

ipliği ürününe yönelik olarak Kararın 3 üncü maddesi çerçevesinde resen bir damping soruş-

turması açılmasına karar verilmiştir.

Soru formlarının iletilmesi

MADDE 9 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, Bakanlıkça tespit edilen soruştur-

maya konu ürünün bilinen ithalatçılarına, soruşturma konusu firmalara ve soruşturmaya konu

firmaların yerleşik bulunduğu Endonezya’nın Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açı-

lışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru form-

larına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine

bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Bakanlığın internet sayfasındaki ilgili

bölümden erişmeleri mümkündür.

Yetkili merci, görüş ve cevapların sunulması

MADDE 10 – (1) Soruşturma, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tara-

fından yürütülür. Soruşturma ile ilgili bilgi, belge, görüş ve sorular için yetkili merci ile iletişime

geçilir.

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 75 00

www.ticaret.gov.tr

(2) Soruşturma ile ilgili bilgilere, Bakanlığımızın “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat”

uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Süb-

vansiyon”, “Soruşturmalar” sekmeleri takip edilerek, soruşturmaya dair ilgili başlıktan erişi-

lebilir.
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(3) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak

isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden

Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderir.

KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr

(4) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak

isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın posta adresine ve aşağıda

yer alan EBYS e-posta adresine gönderir.

EBYS E-posta Adresi: ithebys@ticaret.gov.tr

(5) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili taraflar, soru for-

muna ilişkin yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe

sunarlar. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve talepler dikkate alınmaz.

(6) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu

düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe

yazılı olarak 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak 9 uncu maddenin

birinci ve üçüncü fıkraları kapsamına girmeyen meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim

dalındaki işçi veya işveren sendikaları, ürünü girdi olarak kullanan işletmeler gibi diğer ilgili

taraflar görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen

süre içerisinde sunabilir.

(8) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer

bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı

sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon, faks

numaraları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak is-

teyenler” tarafından yazılı sunumlarda kendilerine ait KEP adresleri de belirtilir.

(9) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde

gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli

olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili

taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi

istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi

gerekir.

Süreler

MADDE 11 – (1) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-

dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili taraflar

soru formuna ilişkin cevaplarını ve bütün ilgili taraflar 10 uncu maddenin altıncı fıkrasında

belirtilen soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer

bilgi, belge ve görüşlerini bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içe-

risinde sunabilir.
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(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 10 uncu maddenin ye-

dinci fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin

yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içe-

risinde sunabilir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan

birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya

da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya

yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu

gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz

şekilde, mevcut verilere göre yapılır.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse

konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Sermaye Piyasası Kurulundan:

YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA

İLİŞKİN TEBLİĞ (II-14.2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (II-14.2.b)

MADDE 1 – 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)’in 21 inci maddesinin

altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/12/2013 28867 (Mükerrer)

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/2/2016 29636
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR

TEBLİĞİ (III-52.3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (III-52.3.d)

MADDE 1 – 3/1/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gayrimen-
kul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nin 13 üncü maddesinin onuncu fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) Bilgilendirme dokümanlarında esasları belirtilmek suretiyle, katılma payı sahip-
lerine tanınan hak ve/veya yükümlülükleri farklılaştırmak amacıyla aynı fonda farklı pay grup-
ları oluşturulabilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle
eklenmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrası yürürlükten
kaldırılmıştır.

“On dördüncü fıkra hükümleri saklıdır.”
“(14) Bilgilendirme dokümanlarında hesaplama ve uygulama esaslarına yer verilmek

suretiyle, katılma payı alım satımının birim pay değerinden farklı bir fiyat üzerinden gerçek-
leştirilmesi mümkündür. Katılma payı alım satımına esas teşkil eden bu fiyat, her işlem önce-
sinde katılma payı sahiplerine Kurucu tarafından bildirilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-1’inin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Fona ilişkin olarak; yatırım yapılacak varlıklar ve portföy yönetim ilkeleri ile uy-

gulanan fiyat dahil katılma paylarının alım satımına, portföyün yönetimine ve saklanmasına,
portföyün değerlemesine, fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara, fon gelir gider farkının
katılma payı sahiplerine aktarılmasına, birim pay fiyat açıklama dönemine, fona katılma ve
fondan ayrılma şartlarına ve varsa pay gruplarına ilişkin genel esaslar,”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-2’sinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) Katılma paylarının alım satımına ilişkin usul ve esaslar, varsa pay gruplarının hak

ve yükümlülüklerine ilişkin esaslar, birim pay değerinden farklı bir fiyat üzerinden katılma
payı alım satımı yapılması halinde söz konusu fiyatın hesaplanmasına ve uygulanmasına ilişkin
esaslar,”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin Ek-3’ünün (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) Katılma paylarının alım satım esasları, fon birim pay hesaplama dönemleri, varsa

pay gruplarının hak ve yükümlülüklerine ilişkin esaslar, birim pay değerinden farklı bir fiyat
üzerinden katılma payı alım satımı yapılması halinde söz konusu fiyatın hesaplanmasına ve
uygulanmasına ilişkin esaslar,”

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/1/2014 28871
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 31/12/2014 29222 (4. Mükerrer)
2- 30/11/2016 29904
3- 30/6/2018 30464
4- 20/12/2018 30631
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNI 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 

 5864/1-1 
—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

SİYAH ÇAY İÇ POŞETİ (400-500 gr.) SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

                                                          RİZE 

1- Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü (Rize) ihtiyacı  

2.000.000 adet 400-500 gr. Siyah Çay İç Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve 

İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satınalınacaktır. 

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

/RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22.07.2019 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 

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

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

aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

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

edilmez.  

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

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

gün olmalıdır. 

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

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

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

9- İhale kısmi teklife kapalıdır. 

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

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

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  5799/1-1 
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HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2019/2020 Kampanya Dönemi Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin 

Bakım, Onarım ve İşletilmesi 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 : 2019/313581 

1- İdarenin 

a- Adresi : Ayaş Yolu 18 Km Etimesğut/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 Polatlı (Karacaahmet, Sarıoba, Yaralı ve 

Yenice) Bölgesindeki Kantarındaki toplam ± % 20 

toleranslı 156.000 ton pancarın dizel/elektrik tahrikli 

seyyar pancar boşaltma makineleri ile boşaltılması ve 

makinenin, bakım-onarım ve revizyonu işidir. 

  Polatlı Yenice (Elektrikli 2003/EA-20) 35.000 Ton 

  Polatlı Karacaahmet (Dizel 1994/DA-40) 39.000 Ton 

  Polatlı Sarıoba (Dizel 2003/DA-20) 30.000 Ton 

  Polatlı Yaralı (Elektrikli 2002/EA-40/20) 52.000 Ton 

b- Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikasına bağlı Polatlı Şefliğine bağlı 

Yenice, Karacaahmet, Sarıoba ve Yaralı Kantarları.  

c- İşin Süresi  : Tahmini 24 Eylül 2019 İle 05 Aralık 2019 Tarihleri arası  

3- İhalenin 

a- Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b- Tarihi ve Saati : 22.07.2019 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. 

 5835/1-1 
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KİREÇ OCAĞI TAHMİL-TAHLİYE TEMİZLİK VE YIKAMA TEKNESİ İŞLETİLMESİ İŞİ 

İLE MEYDAN HİZMETLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2019/2020 yılı Kampanya Dönemi Kireç Ocağı Tahmil-Tahliye Temizlik ve Yıkama 

Teknesi İşletilmesi İşi ile Meydan Hizmetlerinin Yapılması işi açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt no 

1- İdarenin : 2019/304471 

 

a) Adresi : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Fevzi 

Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No:148 / UŞAK 

b) Telefon ve faks numarası : 0(276) 231 14 91- 0(276) 231 17 32 

2- İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2019/2020 yılı kampanyasında Kireç Ocağı Tahmil-

Tahliye Temizlik ve Yıkama Teknesi İşletilmesi İşi 

tahmini 115(± % 20) gün sürecektir. Yüklenici bu işleri 

yürütebilmek için her vardiyada 11 işçi olmak üzere 3 

vardiya toplam 33 kişi( ± % 20) çalışacaktır. 

  2019/2020 yılı kampanyasında Meydan Hizmetlerinin 

Yapılması işi tahmini kampanya süresi 130 (±%20 

)gündür. Yüklenici bu işleri yürütebilmek için her 

vardiyada 5 işçi olmak üzere 3 vardiya toplam 15 kişi 

(± % 20) çalışacaktır. 

b) Yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası 

3- İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 19.07.2019 Cuma günü saat 14:30 

4- İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir 

ve 118,00 TL (Y.Yüzonsekiztürklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5- İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

6- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7- Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı 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. 

 5703/1-1 
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MEYDAN ARAÇ HİZMETLERİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2019 / 2020 yılı Kampanya Döneminde 24 saat kesintisiz ve Operatörlü 1 adet Lastik 

Tekerlekli Yükleyici, 1 Adet Sürücülü Damperli Kamyon ve 1 Adet Sürücülü Damperli 

Römorklu Traktör Olmak Üzere Toplam 3 Araçla Meydan Araç Hizmetleri Alımı İşi T.Ş.F.A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale 

edilecektir. 

İhale kayıt no : 2019/305711 

1- İdarenin  

a) Adresi : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Fevzi 

Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No:148 / UŞAK 

b) Telefon ve faks numarası : (276) 231 14 91 (276) 231 17 32 

2- İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın 2019 / 2020 yılı Kampanya Döneminde 24 

saat kesintisiz ve Operatörlü 1 adet Lastik Tekerlekli 

Yükleyici, 1 Adet Sürücülü Damperli Kamyon ve 1 Adet 

Sürücülü Damperli Römorklu Traktör Olmak Üzere 

Toplam 3 Araçla Meydan Araç Hizmetleri işi olup, 

kampanyamız tahmini 115 gündür (± % 20 toleranslı) 

Hizmetler sabah saat 07.30’da başlayacak ertesi gün saat 

07.30’e kadar 24 saat (1 gün) kesintisiz yapılacaktır. 

  İstenen araçların özellikleri: 

  a- Lastik Tekerlekli Yükleyici Özellikleri (1 Adet): En az 

2 m³ kova hacmi(kova düz dişli olacak) Motor gücü en az 

150hp, 2000 yılı ve üst model Geri viteste sesli uyarılı. 

  b-Damperli Kamyon özellikleri (1 Adet) : 

  Motor Gücü en az 180 hp, modeli ise 2000 yılı ve üstü 

olacaktır. Kısa damperli Damperi hidrolik kaldırmalı, 

damper yüksekliği azami 4,20 m. Damper sızdırmaz 

yapıda. Asgari 15 ton istiap hakkı. 

  c-Damperli römorklu traktör özellikleri (1 Adet) 

  2000 model ve üstü, damperi ise hidrolik kaldırmalı en az 

4 ton’luk 

b) Yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası 

3- İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 22.07.2019 – Pazartesi günü saat 14:30 

4- İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Fevzi Çakmak 

Mahallesi Gazi Bulvarı No:148 / UŞAK adresinde görülebilir ve TL. 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- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7- 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. 

 5704/1-1 
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SANTRİFÜJ POMPA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı  :  Santrifüj pompa alımı, 4734 sayılı Kanunun 3/g 

maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz 

yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2019/313521 

Dosya no  : 1921481 

1- İDARENİN :  

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2 c 67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2- İHALE KONUSU MALIN :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Santrifüj pompa (3 kalem, 6 adet) 

b) Teslim yeri  : TTK ilgili Müessese ambarları / ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 

3- İHALENİN   

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu Bülent 

Ecevit Caddesi No:125 ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati  : 17.07.2019 Çarşamba günü saat : 15:00 

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

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
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f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

girişim beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

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

ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

4.2.1 Firmalar teklifleri ile birlikte; 

a. Pompalara ait performans eğrileri, 

b. Teknik şartname eki soru formu cevapları, 

c. Pompalara ait TS EN ISO 9905 ve /veya TS EN 733 vereceklerdir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

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

7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

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

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

görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 17.07.2019 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

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

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

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

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

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

geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 5800/1-1 
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YER VİNCİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı : Yer vinci alımı, 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği 

hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019/313539 

Dosya no : 1924482 

1- İDARENİN :  

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2 67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2- İHALE KONUSU MALIN :  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Yer Vinci: 1 adet 

b) Teslim yeri : Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi iş yeri sahası. 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 

3- İHALENİN :  

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 17.07.2019 Çarşamba günü saat : 15:00 

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

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

girişim beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

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

ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

4.2.1- TSE belgeleri 

4.2.2- Teknik şartname ve soru formu cevapları 

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

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

7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

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

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

görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 17.07.2019 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

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

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

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

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

geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 5801/1-1 
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OMEGA ALESTOMER KAPLİN ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı  : Omega elastomer kaplin alımı, 4734 sayılı Kanunun 

3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz 

yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2019 / 312055 

Dosya no  : 1926045 

1- İDARENİN :  

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2  67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2- İHALE KONUSU MALIN :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Omega elastomer kaplin: (2 kalem) 

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

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarı. ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 30 takvim günüdür. 

3- İHALENİN   

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125  ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 18.07.2019 Perşembe günü saat : 15:00 

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

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

girişim beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.  

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

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

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

7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

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

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

görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 18.07.2019 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

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

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

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

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

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

geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 5802/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 5910/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 5911/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 5912/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 5913/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 5914/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 5906/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
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İçişleri Bakanlığından: 
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İçişleri Bakanlığından: 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 5917/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU 

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 

31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 

Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve 

Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yirmibir (21) 

Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 

I- BAŞVURU ŞARTLARI 

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği 

bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 

bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 

üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 

mezun olmak, 

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 

geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip 

bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi 

kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına 

prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri 

dikkate alınır), 

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında 

bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,  

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 

muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş 

olmak. 

B- ÖZEL ŞARTLAR 

1. SİBER GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 4 Katına Kadar) 

a) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, 

Proxy, SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, 

istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 10.000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem 

Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda tecrübeli olmak, 

b) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 
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c) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi 

ve tecrübe sahibi olmak, 

ç) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) 

yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

d) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel 

Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x 

ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak, 

e) Linux ve en az Microsoft Server 2012 işletim sistemine hâkim olmak,  

f) Microsoft Active Directory, DHCP, DNS, IIS, DFS, NLB servislerine hâkim olmak,  

g) En az TSE Sertifikalı Sızma Testi Uzmanı Sertifikası Ağ ve Sistem alt yapısı veya TSE 

tarafından eşlenik bir belgeye sahip olmak, 

ğ) IDS, IPS, Antivirüs, DLP, EDR ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak, 

h) SIEM, Proxy cihazları konusunda tecrübe sahibi olmak, 

ı) Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak, 

i) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, 

j) Tercihen Adli Bilişim (Computer Network Forensic) konusunda bilgi sahibi olmak, 

k) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon 

konularında bilgi sahibi olmak, 

l) Aşağıdaki sertifikalardan en az iki tanesine sahip olmak; 

a. Certified Ethical Hacker (CEH),  

b.  ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/Licensed Penetration Tester)  

c. CPTE (Certified Penetration Testing Engineer)  

d. MCSE Server Infrastructure 

e. CISSP sertifikalarına sahip olmak 

f. Cisco Certified Network Professional (CCNP) 

m) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilir olmak. 

2. KIDEMLİ .NET UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - 

Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar) 

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az yedi (7) yıl çalışmış 

olmak ve bunu belgelemek, 

b) Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev 

almış olmak, 

c) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini 

gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak, 

ç) Kullanıcı sayısı 10.000’den fazla olan büyük çaplı en az bir (1) adet projede görev 

almış olmak,  

d) Sistem mimari yapıları, çok katmanlı mimarı ve tasarım desenleri konusunda tecrübe 

sahibi olmak, 

e) Nesne tabanlı mimarilerin analiz ve tasarımları hakkında iş tecrübesine sahip olmak,  

f) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak, 

g) Temel sunucu donanım bilgisi sahibi olmak, 

ğ) ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve 

üzeri teknolojiler ile uygulama geliştirmiş olmak, 



Sayfa : 174 RESMÎ GAZETE 6 Temmuz 2019 – Sayı : 30823 

 

h) JQuery, AJAX, CSS, Javascript, HTML, XHTML vb. Web teknolojilere hâkim ve 

deneyimli olmak, 

ı) Microsoft TFS, SVN kod yönetim ve versiyonlama araçlarının en az birinin 

yöneticiliğini yapmış olmak,  bu ürünlerin kurulumu ve versiyon güncelleme süreçlerinde yer 

almış olmak, 

i) XML, XSLT, XSD konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

j) Oracle Fusion Middleware ürün ve teknolojileri (WebLogic Server, SOA, OSB, OAG) 

konusunda bilgi sahibi ve deneyimli olmak, 

k) Oracle WebLogic Server kurulumu, yönetimi, konfigürasyonu ve izlenmesi 

konularında tecrübe sahibi olmak, 

l) RESTful, WCF, Mikroservis, Web API ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 

m) Entity Framework, NHibernate vb. ORM teknolojilerinden en az birine hâkim olmak, 

n) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama 

geliştirmiş olmak, 

o) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak, 

ö) Enterprise Service Bus (ESB), XML WEB servisleri, harici sistem entegrasyonları 

konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

p) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilir olmak. 

3. İŞ ZEKÂSI UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 

Katına Kadar) 

a) Veri Ambarı / İş Zekâsı / Raporlama / Veri Analizi / OLAP uygulamalarında en az üç 

(3) yıl tecrübeli olmak, 

b) Microsoft SharePoint ve SQL Server Reporting Services konusunda tecrübeli olmak, 

c) Microsoft Power BI, Qlik Sense, Tableau vb. gibi iş zekâsı araçlarından en az birinde 

deneyim sahibi olmak, (Tercihen Microsoft Power BI) 

ç) Microsoft SSIS, Oracle Data Integrator, Informatica Powercenter vb. gibi ETL 

araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak, (Tercihen Microsoft SSIS) 

d) OLAP küpleri oluşturma, yönetme konusunda deneyim sahibi olmak, (Tercihen 

Microsoft SSAS) 

e) İyi derecede DAX, SQL, PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak, 

f) Analitik düşünebilme ve çözüm kabiliyetine sahip olmak, 

g) MCSE: Data Management and Analytics sertifikasına sahip olmak, 

ğ) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilir olmak. 

4. SİBER GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 3 Katına Kadar) 

a) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük 

dengeleyici,Proxy, SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin 

kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 10.000 kullanıcılı 

bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda 

tecrübeli olmak, 
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b) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 

c) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi 

ve tecrübe sahibi olmak, 

ç) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) 

yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

d) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel 

Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x 

ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak, 

e) Linux ve en az Microsoft Server 2012 işletim sistemine hâkim olmak, (Active 

Directory, DHCP, DNS, IIS, DFS, NLB)  

f) IDS, IPS, Antivirüs, DLP, EDR ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak, 

g) SIEM, Proxy cihazları konusunda tecrübe sahibi olmak, 

ğ) Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak, 

h) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, 

ı) Proxy ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak, 

i) Antivirüs ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak, 

j) Tercihen Adli Bilişim (Computer Network Forensic) konusunda bilgi sahibi olmak, 

k) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon 

konularında bilgi sahibi olmak, 

l) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilir olmak. 

TERCİHEN 

a) Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security 

Analist/Licensed Penetration Tester) veya CPTE (Certified Penetration Testing Engineer) 

sertifikalarından en az birine sahip olmak, 

b) MCSE Server Infrastructure, CISSP sertifikalarına sahip olmak, 

c) Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak. 

5. KIDEMLİ .NET UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (5 Kişi - Tam Zamanlı - 

Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) 

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış 

olmak ve bunu belgelemek, 

b) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini 

gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak, 

c) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak, 

ç) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak, 

d) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

e) .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

f) ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve 

üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak, 

g) JQuery, AJAX Teknolojileri, CSS, XML, Javascript, HTML, XHTML vb. Web 

teknolojilere hâkim ve deneyimli olmak, 

ğ) RESTful, WCF, Mikroservis, Web API ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve 

deneyim sahibi olmak, 
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h) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama 

geliştirmiş olmak, 

ı) SQL-Server üzerinde T-SQL, Stored Procedure ve Function yazma konularında tecrübe 

sahibi olmak, 

i) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak, 

j) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS) kullanmış olmak, 

k) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilir olmak. 

TERCİHEN 

a) Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasına 

sahip olmak. 

6. KIDEMLİ UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt 

Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) 

a) Pattern recognition, feature extraction, age detection, object tracking, yüz ve obje 

tanıma, parmak izi tanımlama, görüntü ve sinyal işleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi ve bu 

konuları içeren projelerde görev almış olmak, 

b) Nesneye dayalı programlama metotlarına hâkim olmak, 

c) OpenCV, MATLAB Computer Vision Toolbox gibi görüntü işleme kütüphaneleri ile 

açık kaynak uygulamaları ve kütüphanelerine hâkim olmak, 

ç) JUnit ile birim testleri konusunda tecrübeli olmak, 

d) UML ve yazılım geliştirme metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, 

e) MVC ve tasarım kalıpları (design pattern) ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

f) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilir olmak. 

TERCİHEN 

a) Görüntü işleme konusunda doktora veya yüksek lisans yapmış olmak. 

7. UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme 

Ücret Tavanının 2 Katı) 

a) Pattern recognition, feature extraction, age detection, object tracking, yüz ve obje 

tanıma, parmak izi tanımlama, görüntü ve sinyal işleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi ve bu 

konuları içeren projelerde görev almış olmak, 

b) Nesneye dayalı programlama metotlarına hâkim olmak, 

c) OpenCV, MATLAB Computer Vision Toolbox gibi görüntü işleme kütüphaneleri ile 

açık kaynak uygulamaları ve kütüphanelerine hâkim olmak, 

ç) JUnit ile birim testleri konusunda tecrübeli olmak, 

d) UML ve yazılım geliştirme metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, 

e) MVC ve tasarım kalıpları (design pattern) ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

f) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilir olmak. 

8. UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI - .NET (7 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt 

Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) 

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış 

olmak ve bunu belgelemek, 
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b) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini 

gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak, 

c) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak, 

ç) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak, 

d) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

e) ASP.NET MVC, C# ile uygulama geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi 

olmak, 

f) JQuery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak, 

g) Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak, 

ğ) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama 

geliştirmiş olmak, 

h) SQL-Server üzerinde T-SQL dil bilgisine sahip olmak, 

ı) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak, 

i) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS) kullanmış olmak, 

j) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilir olmak. 

TERCİHEN 

a) .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

b) Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasına 

sahip olmak. 

9. İŞ ANALİSTİ UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 2 Katı)  

a) Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında en az 

üç (3) yıl tecrübesi bulunmak ve bunu belgelemek,  

b) Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz, iyileştirme ve süreç performans 

ölçümü yazılımlarında proje bilgisi ve tecrübesi sahibi olmak, 

c) Gereksinim çıkartım (elicitation) yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak, 

ç) Test süreçleri konusunda deneyimli ve test senaryoları üretme, uygulama becerisine 

sahip olmak, 

d) İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve 

prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

e) Kurumsal uygulamaların (e-Devlet Projeleri) geliştirilmesinde bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak,  

f) ISO 20000 veya ISO 27001 serisi standartlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

g) Toplam Kalite Yönetimi ve Six Sigma gibi yönetim stratejileri konusunda bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 

ğ) TFS ve/veya JIRA vb. araçlar üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

h) EPC, UML ve BPMN konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

ı) Temel SQL bilgisine sahip olmak, 

i) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında tecrübe sahibi olmak, 

j) Tercihen görüntü işleme alanlarında tecrübe sahibi olmak, 

k) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş 

temposuna uyum sağlayabilir olmak. 
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II. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ  

1- Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan "2019 

yılı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Başvuru Formu’ na, 22 Temmuz - 07 Ağustos 2019 

tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-

Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda 

alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) 

hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet 

şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez 

Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini 

ibraz ederek temin edebilirler. 

3- Başvuru sırasında gerekli olan belgeler; 

a) Fotoğraf (JPG, JPEG – çözünürlük 600x800), 

b) Özgeçmiş, 

c) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu 

belge), 

ç) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, 

d) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki 

tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi 

gerekmektedir.), 

e) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki 

güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge, 

f) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya 

deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır), 

g) 2017-2018 KPSS P3 sınav sonuç belgesi (KPSS’ ye girmek zorunlu değildir. İbraz 

etmeyenlerin puanı yetmiş (70) kabul edilecektir.), 

ğ) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan alınan puanı veya 

Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (YDS ve dengi sınava 

girmek zorunlu değildir.) (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak 

değerlendirilecektir. Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile 

yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır.). 

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI 

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS 

puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 

olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge 

ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak 

sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday 

yazılı sınava çağırılacaktır. 

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu 

adayların tamamı sınava kabul edilecektir. 

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.icisleri.gov.tr ve 

www.icisleribilgiislem.gov.tr sitesinde 26 Ağustos 2019 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı 

bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 
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IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ 

Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları 

kapsayacaktır. 

Yazılı sınav 8 Eylül 2019 Pazar Günü İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 

Konferans Salonunda, Çamlıca Mah. 122. Sok. No:4 Lalegül/Yenimahalle/ANKARA adresinde 

yapılacaktır. Sınav saati, yazılı sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte 

yayınlanacaktır. 

Sözlü sınav 16 - 20 Eylül 2019 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanlığı Toplantı Salonu’nda (İnönü Bulvarı No: 4 A- Blok Kat: 2 Bakanlıklar/ANKARA) 

yapılacaktır. 

V. DEĞERLENDİRME  

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü 

sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanamayanlar, yazılı sınava girmeye hak 

kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dâhil olmak üzere üç (3) iş günü içerisinde 

itiraz edebilecektir. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 

70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik 

ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı 

dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak 

sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. 

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI  

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.icisleri.gov.tr ve www.icisleribilgiislem.gov.tr 

sitelerinde ilan edilecektir. 

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

VII.  ÜCRET 

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (6.372,49) ÖZEL ŞARTLAR 

başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 

olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya 

yetkilidir. 

VIII. DİĞER HUSUSLAR 

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl 

süreyle geçerlidir. 

Adaylar sözlü sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz 

edeceklerdir. 

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu 

istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).  

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava 

girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma 

açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise 

sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem 

yapılacaktır. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

 5863/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI : Türk Hava Gönüllüleri İnsani Yardım Vakfı 

VAKFEDENLER : Didar AYDOĞDU, Selçuk ÇAPUK, Cihangir TEMİZER 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.02.2019 tarih ve 2018/623E., 2019/89K. 

sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Yurt içi ve yurt dışında her türlü eğitim-öğretim, sağlık, sosyal-

kültürel, sportif ve çevre ile ilgili faaliyetler gerçekleştirmek ve vakıf senedinde yazılı diğer 

amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.00.00 TL (AltmışBinTürk Lirası) 

YÖNETİM KURULU: Didar AYDOĞDU, Selçuk ÇAPUK, Cihangir TEMİZER 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya 

kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 5865/1-1 

—— • —— 

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atama Yönergesi hükümleri doğrultusunda alınmak üzere, 24/06/2019 tarih ve 

30811 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımızda; İlan metni ilgili 

düzeltmedir. 

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar; Yabancı dil belgesi, 

Doktora diploması, (Uzmanlık Belgesi, Sanatta Yeterlilik Belgesi) bilimsel çalışma yayınlarının 

listeleriyle birer örneklerini ve özgeçmişleriyle yayın listelerini kapsayan (4) adet CD/DVD/USB 

ile ilgili birimlere şahsen başvuracaklardır. 5891/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Adıyaman ili sınırları içerisinde sahip 

bulunduğu AR/TPO/K/M41-a1, a2, a3 pafta no’lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrol 

ile ilgili olarak ARİ/TPO/K/M41-a2-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 

21.06.2019 tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 5834/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:24.06.2019 Karar No:7340 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

• MERKEZ ve 

TEBLİGAT ADRESİ : Yayla Mah. Bağlık Cad. İhsan Soyak Sok. No:6 67030 

  ZONGULDAK 

• MÜRACAAT TARİHİ : 05.02.2019, 20.02.2019 

 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Metan gazı işletme ruhsatı  

• KAPSADIĞI İL : Kastamonu  

• KAPSADIĞI İLÇELER : Azdavay  

• YÜZÖLÇÜMÜ : 22,8 hektar 

• PAFTA NUMARASI : MEGİR/TTK/K/E30-c1, d2 

 

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik) 

 

KÖŞE NO. ENLEM BOYLAM 

a 41º42’11’’35’’’ 33º15’17’’63’’’ 

b 41º41’56’’64’’’ 33º15’17’’57’’’ 

c 41º41’56’’69’’’ 33º14’55’’88’’’ 

d 41º42’11’’40’’’ 33º14’55’’93’’’ 

 

KARAR: 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’nün mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve 

paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için metan gazı işletme ruhsatı verilmesi talebine ait 

evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas 

şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8 inci maddeleri uyarınca Genel Müdürlüğün 

24.05.2019 tarihli ve 801177 sayılı Olur’u alınmıştır. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’ne, Yönetmeliğin 18 inci maddesinin 

dokuzuncu fıkrasının (c) bendine istinaden bildirim ve yürürlük tarihi olan 26.06.2019 tarihinden 

itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8 inci maddesi ile Yönetmeliğin 18 inci maddesinin 

onikinci fıkrası gereğince, sahanın mevcut rezerv durumu ve üretim programı dikkate alınarak, 

şirketin bahse konu metan gazı işletme ruhsat sahası için vermiş olduğu iş ve mali yatırım 

programını yerine getirmesi şartıyla, MEGİR/TTK/K/E30-c1, d2 pafta no’lu metan gazı işletme 

ruhsatının, 72582 no’lu IV. Grup maden işletme ruhsatının süresinin sona ereceği 07.02.2045 

tarihine kadar verilmesine karar verilmiştir. 5833/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 1294, 1295, 1296, 1297,

1298 ve 1299)

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI
–– Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selahaddin

MENTEŞ’in Seçilmesine Dair Karar (Karar: 2019/158)

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2019/159-

160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-
179-180-181-182-183-184-185)

YÖNETMELİKLER
–– Sosyal Yardım Verilerinin Kaydedilmesine ve Paylaşılmasına İlişkin Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği
–– Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliği
–– Frengi Savaş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik
–– Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar ile İlgili Borsacılık

Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGELER
–– Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri ile İlgili 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
–– Kıbrıs İşlerinin Koordinasyonu ile İlgili 2019/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER
–– 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu

Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2019 Temmuz
İstatistikleri Hakkında Tebliğ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/21)
–– Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (II-14.2.b)
–– Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.3.d)

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/06/2019 Tarihli ve 8674 Sayılı Kararı

NOT: 5/7/2019 tarihli ve 30822 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası Andlaşmalar,
Milletlerarası Sözleşme ve Cumhurbaşkanı Kararları yayımlanmıştır.

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


