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YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI DENETLEME, TEFTİŞ

VE TETKİK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Tef-

tiş ve Tetkik Başkanlığı kuruluş, bağlılık, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma yöntemle-
rine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Başkanlığı
bağlılık, kuruluş, görev ve yetkileri ile müfettişlerin ve denetleme üyelerinin seçilme, atanma,
hizmet içi eğitim, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları, teftişe tabi olan
ve denetlenenlerin yükümlülüklerini kapsar.

(3) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hüküm-
lerine göre yapılan iç ve dış denetim faaliyetleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Ko-

mutanlığı Kanununun 23 üncü ve ek 1 inci maddeleri ile 12/12/2016 tarihli ve 2016/9743 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve
Yetkileri Yönetmeliğinin 71 inci ve 82 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Araştırma: Bir iddia, olay veya yürütülen iş ve işlemler ile ilgili olarak personelin

adlî, malî ve disiplin işlemleri ile diğer idarî işlemlerin yapılmasına gerek olup olmadığının
tespiti amacıyla yapılan işlem ve faaliyetleri,

b) Bakan: İçişleri Bakanını,
c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
ç) Başkan: Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Başkanını,
d) Başkanlık: Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Başkanlığını,
e) Birim: Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin 5 inci

maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan birimler ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
Başkanlığını,

f) Birim amiri: Birimlerin en üst yöneticilerini,
g) Değerlendirme: Müfettişlerce personelin genel tutum ve davranışları, performansları

ile hizmet ve çalışmalarının tespit edilerek mevzuat, etik ilkeler ve hizmet gerekleri bakımından
irdelenmesi suretiyle ortaya konulan kanaati,

ğ) Denetleme: Birimlerin görevlerine yönelik mevcut durumlarını ölçmeyi hedefleyen,
görev yetkinliklerini, birimlerde çalışan personelin mesleki yeterliliklerini, üst makamlar tara-
fından verilen emir ve direktiflerin uygulanma durumunu, icra edilen görevlerin kalitesi ve
mevzuata uygunluğunu, görevle ilgili ihtiyaçlar ve sorun alanlarını, görevle ilgili kurum ve
kuruluşlarla koordinasyon etkinliğini, gerçek durumu yansıtan senaryolara reaksiyon ve uy-
gulama durumunu yerinde tespit etmek, standartları oluşturmak ve değerlendirmek amacıyla
mesleki açıdan ihtisas sahibi personelden oluşan heyet marifetiyle icra edilen haberli veya ha-
bersiz olarak yapılan işlem ve faaliyetleri,
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h) Denetleme heyeti: Heyet başkanı emrinde denetleme faaliyeti icra etmek maksadıyla
denetleme üyelerinden oluşan heyeti,

ı) Denetleme üyesi: Denetleme grup başkanlığı kadrolarında üye sıfatıyla görev yapan
veya başka birimlerden geçici olarak görevlendirilen personeli,

i) Disiplin soruşturması: Personelin disiplin hukukundan doğan sorumluluklarının sap-
tanması amacıyla yapılan işlem ve faaliyetleri,

j) Emniyet ve kaza önleme sistemi: Komutanlık ve bağlı birimlerinde kazaların önlen-
mesi ve emniyet faaliyetlerinin planlı ve programlı bir şekilde yürütülmesi maksadıyla kurulan
sistemi,

k) Grup başkanı: Denetleme ve teftiş grup başkanlarını,
l) Heyet başkanı: Birden fazla müfettiş veya denetleme üyesi tarafından yürütülen teftiş

ve denetleme faaliyetinde görev alan en kıdemli personeli,
m) İnceleme: Belirli bir konuda uygulanması gereken idari, mali ve hukuki işlemin or-

taya konulması, gerekçelendirilmesi ve önerilmesi amacıyla müfettişler tarafından yapılan ça-
lışmaları,

n) İnceleme ve araştırma: Komutanlığın organizasyon ve metot, malzeme, kadro, hizmet
standartları, çalışma yerleri, bütçe, kaynak kullanımı, mevzuat ve benzeri konularda durum ve
sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin ortaya konulması ya da bu konularda geliştirilmesine
yönelik olarak yapılan çalışmaları,

o) Kamu zararı: Kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mev-
zuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksil-
meye neden olunmasını,

ö) Kıdem: Belli bir rütbeye nasıp tarihinden itibaren o rütbede hizmet süreleri veya
aynı nasıplılar arasında yeterlik bakımından üstünlük sırasını,

p) Komutan: Sahil Güvenlik Komutanını,
r) Komutanlık: Sahil Güvenlik Komutanlığını,
s) Kurul: Sahil Güvenlik Komutanlığı Teftiş Kurulunu,
ş) Mevzuat: Kanun, kanun hükmünde kararname, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi,

Cumhurbaşkanı kararı, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararı eki kararlar ve diğer düzen-
leyici işlemleri,

t) Muhakkik: Müfettiş haricinde inceleme, araştırma, soruşturma, ön inceleme, inceleme
ve araştırma ve disiplin soruşturması yapmak üzere görevlendirilen personeli,

u) Müfettiş: Sahil Güvenlik Komutanlığı Teftiş Kurulu kadrolarında bulunan başmü-
fettiş ve müfettişi,

ü) Mülki amir: İlde vali, ilçede kaymakamı,
v) Ön inceleme: 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlile-

rinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca, aynı Kanun kapsamındaki suçlar bakımından
yetkili idari merci tarafından personel hakkında ittihaz edilecek soruşturma izni verilmesi veya
verilmemesi kararına dayanak teşkil etmek amacıyla; müfettişler tarafından 4483 sayılı Kanun
ve 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre yapılan işlem ve faali-
yetleri,

y) Özel teftiş: Birimlerin belli konulardaki faaliyet ve işlemlerinin teftiş edilmesini,
z) Personel: Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatında görev yapan subay, astsubay, söz-

leşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erler ile diğer
sınıflardaki memurları,

aa) Soruşturma: Disiplin hukuku ile 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası
uyarınca kolluk görevlilerinin aynı Kanun kapsamındaki suçlar bakımından sorumluluklarının
saptanmasına yönelik olarak müfettişler ve muhakkiklerce yapılan işlem ve faaliyetleri,
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bb) Teftiş: Birimlerin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerin ilgili
mevzuata uygunluğunun incelendiği, teşkilat yapısı ile insan ve maddi kaynaklarının yerindelik,
amaca uygunluk, hukuka uygunluk ve performans bakımından değerlendirildiği, sorunların
çözümü ve kurumsal yönetimin başarılması konusunda rehberliği amaç edinen faaliyetleri,

cc) Tetkik: Birimlerde meydana gelen deniz kazaları ve diğer kaza ve olayların inceleme
ve araştırılması,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Başkanlığın Kuruluşu, Bağlılığı, Görev ve Yetkileri
Kuruluş
MADDE 4 – (1) Başkanlık; başkan, derece, unvan ve rütbeleri kadrolarında belirtilen

grup başkanı, başmüfettiş, müfettiş, denetleme üyesi ve diğer personelden oluşur.
(2) Başkanlık ana görev fonksiyonu olarak Teftiş Grup Başkanlığı ve Denetleme Grup

Başkanlığından meydana gelir.
(3) Başkanlığın yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri şube müdürlükleri ve kısım amirlik-

leri tarafından yürütülür.
Bağlılık
MADDE 5 – (1) Teftiş Kurulunda görevli müfettişler ile Denetleme Grubunda görevli

denetleme üyeleri Grup Başkanına ve Başkana, Başkan doğrudan Komutana bağlıdır.
(2) Denetleme üyeleri ve müfettişler, görevlerini Komutan adına yaparlar. Bakan emrine

veya onayına dayalı olarak görevlendirilmeleri halinde görevler Bakan adına yapılır.
Görev merkezi
MADDE 6 – (1) Başkanlığın görev merkezi Ankara'dır. Bakanın onayı ile Ankara dı-

şındaki illerde çalışma merkezleri ve bunlara bağlı birimler kurulabilir. Bunlar aynı usulle de-
ğiştirilebilir veya kaldırılabilir.

Başkanlığın görevleri
MADDE 7 – (1) Başkanlık, Bakanın ya da Komutanın emri veya onayı üzerine aşağı-

daki görevleri yerine getirir:
a) Birimlerin her türlü iş ve işlemlerini rehberlik anlayışına dayalı olarak teftiş etmek

ve denetlemek.
b) Temel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi ile ilgili birimlerin uygula-

malarını teftiş etmek ve denetlemek.
c) Personelin işlediği iddia edilen suçlarla ilgili olarak 4483 sayılı Kanun, 3628 sayılı

Kanun, 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde;
araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma iş ve işlemlerini yürütmek.

ç) Birimlerde meydana gelen kazalarla ilgili inceleme ve araştırma yapmak, kazaların
önlenmesinden sorumlu birimleri denetlemek ve rehberlik yapmak.

d) Belirli bir konuda uygulanması gereken idari, mali ve hukuki işlemin ortaya konul-
ması, gerekçelendirilmesi ve önerilmesi amacıyla inceleme yapmak.

e) Komutanlığın görev alanına giren konularda inceleme ve araştırma yapmak.
f) Birimlerin iş ve işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesine, ekonomiklik, etkililik ve

verimliliğinin sağlanmasına yönelik rehberlik hizmetleri vermek, yürütülen eğitim ve rehberlik
çalışmalarına katkı sağlamak.

g) Komutanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara
uygun çalışmasını sağlamak üzere; uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksak-
lıklar ile öngörülen amaçlardan ve mevzuattan sapmalar, insan hakları standartlarına aykırılık-
lar, eksiklikler ve hatalar varsa veya mevzuat, gerçek ihtiyaç ve duruma uygun değilse bunların
nedenlerini ortaya çıkarmak ve düzeltilmesi için uygun çözüm yollarını ve gerekli önerileri
hazırlayıp sunmak.
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ğ) Görev alanı ile ilgili mevzuatın hazırlanması ve uygulanması ile ilgili çalışmalar
yapmak ya da yapılan çalışmalara katılmak.

h) Teftiş ve denetlemeye ilişkin standartları belirlemek ve geliştirmek.
ı) İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından kullanılan raporlara

uygun olacak şekilde Başkanlık iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere hazırlanacak rapor, kontrol
listesi ve benzeri belgelerin formatlarını belirlemek ve oluşturmak.

i) Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı unsurların göreve hazırlık durumlarını mevcut
mevzuatlar kapsamında hazırlanan kontrol listelerine uygun olarak denetlemek.

j) Yetkili makamlar tarafından talep edilen bilirkişilik hizmetlerini yapmak.
k) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Başkan, Teftiş Grup Başkanını ve müfettişleri denetleme faaliyetlerinde, Denetleme

Grup Başkanını ve denetleme üyelerini muhakkik olarak görevlendirebilir.
(3) 3/5/2016 tarihli ve 6713 sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında

Kanunun verdiği görevler; bu Kanun ve Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikle belirle-
nen usul ve esaslara göre yürütülür.

Başkanın atanması, görev ve yetkileri
MADDE 8 – (1) Başkan, Komutanlıkta görevli albay rütbesindeki subaylar arasından

atanır.
(2) Başkan, müfettiş hak, sıfat ve yetkilerini haiz olup aşağıda belirtilen görevleri ifa

eder ve yetkileri kullanır:
a) Teftiş kurulunu ve denetleme grubunu yönetmek, denetlemek, çalışmalarını düzen-

lemek.
b) Teftiş ve denetleme standartlarının belirlenmesine ve geliştirilmesine ilişkin çalış-

malar yaptırmak.
c) Teftiş rehberlerini ve denetleme kontrol listelerini hazırlatmak.
ç) Yıllık denetleme ve teftiş programlarını hazırlamak.
d) Bakanın veya Komutanın teftiş, denetleme, araştırma, ön inceleme, disiplin soruş-

turması, soruşturma, inceleme ve araştırma onayı üzerine müfettişleri görevlendirmek, görev-
lerin dengeli ve adil olarak dağıtılmasını sağlamak ve emirlerin uygulanışını takip etmek.

e) Gerektiğinde müfettişlerin ve denetleme üyelerinin çalışmalarını görev yerlerinde
izlemek veya çalışmalara bizzat iştirak etmek.

f) Teftiş, denetleme, araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması, soruşturma, inceleme
ve araştırma işlerinde, müfettişlerin ve denetleme üyelerinin Komutanla ilişkilerinde aracılık
etmek.

g) Bakanın veya Komutanın gerekli gördüğü hallerde, bizzat teftiş, denetleme, araştır-
ma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma, inceleme ve araştırma yapmak.

ğ) Müfettiş raporlarını incelemek ve değerlendirmek, raporlardaki eksikliklerin tamam-
latılmasını ve yanlışlıkların düzeltilmesini sağlamak.

h) Raporların ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.
ı) Teftiş alınan birimler ile müfettişler veya müfettişlerin kendi arasında mevzuatın uy-

gulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkan görüş ayrılıklarının giderilmesi amacıyla müfettişlere
inceleme ve araştırma görevi vermek ve bu konularda toplantılar düzenlemek.

i) Birimlerin iş ve işlemlerinin hukuka uygun, ekonomik, etkili ve verimli olarak yürü-
tülmesine yönelik rehberlik hizmetlerinin verilmesine katkıda bulunmak.

j) Komutanlığın kuruluş amaçlarına uygun olarak, kurumsal yapıların ve süreçlerin ge-
liştirilmesine yönelik incelemeler yaptırmak, gerekli hukukî ve idarî düzenlemeler konusunda
Komutana önerilerde bulunmak.

k) Başkanlığın genel durumuna ve çalışmalarına ilişkin yıllık raporu hazırlayarak Ko-
mutana sunmak.
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l) Başkanlığın teftiş ve denetleme kapsamındaki hizmetlerin yürütülmesine ilişkin gö-
rüşlerini yıllık raporlarla Komutana sunmak.

m) İnceleme ve araştırma yapmak ve mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla dış ülke-
lere gönderilecek müfettişleri teklif etmek.

n) Kurul ile Mülkiye Teftiş Kurulu, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu ve Jan-
darma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulu arasında işbirliği ve koordinasyon sağlamak.

o) Müfettişlere ve denetleme üyelerine yönelik hizmet içi eğitim programlarının hazır-
lanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

ö) Görev alanına giren konularda bilgi edinme hakkının kullanılmasını sağlamak.
p) Bakanın veya Komutanın gerek görmeleri halinde personelin yetiştirilmesine katkıda

bulunmak.
r) Yazışma ve diğer idari hizmetlerin düzenli yürütülmesini sağlamak.
s) Kanun, kanun hükmünde kararname, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Cumhurbaş-

kanı kararı, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen ve Bakan ya da Komutan tarafından verilen
benzer diğer görevleri yapmak ve yaptırmak.

ş) Komutan tarafından verilen yetki dâhilinde Komutanlık bağlıları tarafından muhakkik
marifetiyle araştırma, inceleme ile inceleme ve araştırma görevleri vermek ve bu görevleri
takip ve kontrol etmek.

t) Denetleme ve teftişlerde tespit edilen bulgu ve tavsiyeleri takip ve kontrol etmek.
u) Emniyet ve kaza önleme sisteminin yürütülmesi, meydana gelen kazaların nedenle-

rinin araştırılması, kazaların tekrarlanmamasına yönelik alınacak tedbirlerin ve tavsiyelerin il-
gili birimlere bildirilmesini sağlamak.

ü) İnceleme, araştırma ile inceleme ve araştırma görevlerinde elde edilen sonuçları, dü-
zenleyici tedbirlerin alınması maksadıyla ilgili birimlere göndermek.

(3) Başkan, Komutana ve Bakana karşı sorumludur.
Teftiş Grup Başkanı
MADDE 9 – (1) Teftiş Grup Başkanı atanabilmek için;
a) Subaylığa nasıp tarihinden itibaren en az on beşinci fiili hizmet yılını tamamlamış

olmak ve en az binbaşı rütbesinde bulunmak,
b) Son altı yıllık değerlendirme notu ortalaması üstün başarılı seviyesinde olmak,
c) Son altı yılda disiplin cezası almamış olmak,
ç) Görev ve memurluk vakar ve onuruyla bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulun-

mamak,
d) Devlet memurluğundan ve meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suç iddiasıyla hak-

kında soruşturma yapılıyor olmamak,
e) Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında

yolculuk etmeye elverişli olmak,
gerekir.
(2) Teftiş Grup Başkanı halen görevli ya da daha önceden görev yapmış olan müfettişler

arasından kıdem, liyakat ve tecrübe durumu göz önüne alınarak atamaya yetkili amir tarafından
atanır. Sahil Güvenlik Komutanlığının teftiş, inceleme, araştırma, ön inceleme, disiplin soruş-
turması, soruşturma, değerlendirme ve inceleme ve araştırma faaliyetlerinden sorumludur.

(3) Teftiş Grup Başkanı;
a) Teftiş raporlarında, kanun, kanun hükmünde kararname, Cumhurbaşkanlığı karar-

namesi, Cumhurbaşkanı kararı, tüzük ve yönetmelik hükümlerine, Bakanlık emir ve genelge-
lerine, Kurulun belirlenmiş ve yerleşmiş görüşlerine aykırı eleştiriler, tavsiyeler, yanlışlıklar
ve eksiklikler varsa, bunların düzeltilmesi ve tamamlatılması, müfettişin, bu konuda aydınla-
tılması ve Teftiş Kurulunda görüş birliğinin sağlanması,
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b) Araştırma, ön inceleme, soruşturma, disiplin soruşturması, değerlendirme ve incele-
me ve araştırma raporlarındaki eksikliklerin tamamlatılması, yanlışlıkların düzeltilmesi,

c) Raporların yerlerine gönderilmesi,
ç) İnceleme ve araştırma raporlarına ilişkin Başkanlık görüşünün belirlenmesi,
d) Kurulun genel durumuna ve gerekirse Kurul çalışmalarının sonuçlarına göre, Kuru-

lun teftiş ve denetlemeye tabi hizmetlerin genel gidişine ilişkin yıllık raporların düzenlenmesi
amacıyla inceleme ve araştırma yapılması,

e) Emniyet ve kaza önleme konularındaki faaliyetlerin yürütülmesi ve yazışmaların ya-
pılması,

f) Yıllık çalışma ve teftiş programlarının hazırlanması,
g) Müfettişlerin izin ve diğer özlük haklarıyla ilgili işlemlerin yürütülmesi,
işlerinde ve Başkan tarafından verilecek hizmetle ilgili diğer görevlerde Başkana bağlı

olarak çalışır.
(4) Teftiş Grup Başkanı, Başkana karşı sorumludur.
Denetleme Grup Başkanı
MADDE 10 – (1) Denetleme Grup Başkanı atanabilmek için;
a) Subaylığa nasıp tarihinden itibaren en az on beşinci fiili hizmet yılını tamamlamış

olmak ve en az binbaşı rütbesinde bulunmak,
b) Son altı yıllık değerlendirme notu ortalaması üstün başarılı seviyesinde olmak,
c) Son altı yılda disiplin cezası almamış olmak,
ç) Görev ve memurluk vakar ve onuruyla bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulun-

mamak,
d) Devlet memurluğundan ve meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suç iddiasıyla hak-

kında soruşturma yapılıyor olmamak,
e) Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında

yolculuk etmeye elverişli olmak,
gerekir.
(2) Denetleme Grup Başkanı tercihen denetleme kadrolarında görev yapmış liyakat ve

tecrübe sahibi subaylar arasından atamaya yetkili amir tarafından atanır.
(3) Denetleme Grup Başkanı;
a) Denetleme raporlarında, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine, Bakanlık emir ve

genelgelerine, Denetleme grubu tarafından belirlenmiş ve yerleşmiş görüşlerine aykırı eleşti-
riler, tavsiyeler, yanlışlıklar ve eksiklikler varsa, bunların düzeltilmesi ve tamamlatılması, de-
netleme üyelerinin, bu konuda aydınlatılması ve görüş birliğinin sağlanması,

b) Denetleme kontrol listelerinin güncel mevzuata uygun olarak idamesinin sağlanması,
c) Denetleme raporlarının hazırlanması ve ilgili yerlere gönderilmesi,
ç) Denetleme ve geri besleme sisteminin idamesi ve geliştirilmesi,
d) Sahil güvenlik birimlerinde yapılan denetlemelerde tespit edilen bulguların ve tav-

siyelerin takip ve kontrolü ile analizlerinin yapılması,
e) Yıllık denetleme programlarının hazırlanması,
f) Denetleme üyelerinin izin ve diğer özlük haklarıyla ilgili işlemlerin yürütülmesi,
işlerinde ve Başkan tarafından verilecek hizmetle ilgili diğer görevlerde Başkana bağlı

olarak çalışır.
(4) Denetleme Grup Başkanı, Başkana karşı sorumludur.
Başkana vekâlet
MADDE 11 – (1) Başkan geçici sebeplerle görevden ayrıldığında Başkan vekili olarak

tercihen görev merkezindeki en kıdemli müfettiş görevlendirilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müfettişlerin Görev ve Yetkileri, Sorumluluk ve Güvenceleri

Müfettişlerin görev ve yetkileri
MADDE 12 – (1) Müfettişler, Bakan ya da Komutanın emri veya onayı üzerine ve il-

gisine göre Bakan ya da Komutan adına, aşağıda gösterilen görevleri yaparlar ve yetkileri kul-
lanırlar:

a) Birimleri rehberlik anlayışına dayalı olarak teftiş etmek ve denetlemek.
b) Personel hakkında işledikleri iddia edilen suçlarla ilgili olarak araştırma, ön inceleme,

disiplin soruşturması ve soruşturma yapmak.
c) Belirli bir konuda uygulanması gereken idari ve hukuki işlemin ortaya konulması,

gerekçelendirilmesi ve önerilmesi amacıyla inceleme yapmak.
ç) Komutanlığın çalışma alanına giren konularda yurt içinde ve yurt dışında inceleme

ve araştırmalar yapmak.
d) Mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasıyla ilgili çalışmalara katılmak.
e) Kurum ve kuruluşların faaliyet ve işlemlerinin hukuka uygun, ekonomik, etkili ve

verimli yürütülmesine yönelik rehberlik hizmetleri vermek, bu amaçla yürütülen çalışmalara
katılmak.

f) Kurulun hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katıl-
mak.

g) Personel hakkında değerlendirme yapmak.
ğ) Refakatlerinde görevlendirilen personelin eğitilmelerini ve yetiştirilmelerini sağla-

mak.
h) Mevzuatla verilen ya da Bakan, Komutan ve Başkanın hizmetle ilgili olarak vereceği

diğer görevleri yapmak.
(2) Müfettişler görevleri sırasında; belirli bir konuda uygulanması gereken idari, mali

ve hukuki işlemin ortaya konulması, gerekçelendirilmesi ve önerilmesi amacıyla doğrudan in-
celeme yapabilirler.

(3) Müfettişlere; Bakan, Komutan ve Başkan dışında hiçbir makam görev, emir ve ta-
limat veremez.

Müfettişlerin ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma yetkileri
MADDE 13 – (1) Müfettişler;
a) Ön inceleme görevlerini ve ön incelemenin gerektirdiği işlemleri, 4483 sayılı Kanun

ile 5271 sayılı Kanun hükümlerine,
b) Disiplin soruşturması görevlerini ve bu soruşturmanın gerektirdiği işlemleri, 7068

sayılı Kanun ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine,
göre yürütürler.
(2) 3628 sayılı Kanun kapsamına giren suçların araştırılması ve soruşturulmasında, mü-

fettişlerin yetkileri bu Kanun hükümleri ile sınırlıdır.
Görevden uzaklaştırma yetkisi ve işlemleri
MADDE 14 – (1) Müfettişler;
a) Teftiş, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturmasının her evresinde;

yasal gerekçelerini açıkça belirterek, kamu hizmeti gerekleri yönünden görevi başında kalma-
larının sakıncalı olduğunu değerlendirdikleri personeli, geçici bir önlem niteliğinde olmak
üzere görevden uzaklaştırabilirler.

b) Görevden uzaklaştırma işlemini; gerekçesiyle birlikte derhal görevden uzaklaştırılana
ve görev yaptığı birime, Başkanlığa, ilgili valiliğe veya kaymakamlığa bildirirler.

c) Görevden uzaklaştırmaya ilişkin kararlarının görevden uzaklaştırılana tebliğini, ge-
rektiğinde mülki amirlerden talep edebilirler. 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu
kapsamında, mülki amirler bu talebin gereğini takdir ve ifa ederler.

29 Ağustos 2019 – Sayı : 30873                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



(2) 657 sayılı Kanunun 142 nci maddesinde belirtilen hallerin gerçekleştiğinin anlaşıl-
ması durumunda ilgililer hakkındaki görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılması teklifi, mü-
fettişlerce Komutanlığa derhal bildirilir.

Müfettişe yardım yükümlülüğü
MADDE 15 – (1) Müfettişler; yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgileri,

defter, evrak ve belgeleri kurum ve kuruluşlardan istemek ve görmek, onaylı örneklerini ya da
bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve
saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım isteminde bulunmak, ge-
rektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge isteme
yetkisine sahiptirler. İlgililer, müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve so-
rularını cevaplamakla yükümlüdürler.

(2) Müfettişler, görevleri ile ilgili konularda bilgi ve uzmanlıklarından yararlanmak
amacıyla birimlerden yeterli sayıda personel görevlendirilmesini talep edebilirler. Bu talep, il-
gili kurum ve kuruluşlar tarafından gecikmeksizin yerine getirilir.

(3) Müfettişlerin görevleriyle ilgili konularda Komutanlığın, gerekirse Bakanlığa bağlı
diğer kolluk birimlerinin teknik ve kriminal laboratuvarlarından istedikleri inceleme ve tespit
işlemleri, ücretsiz olarak ve süresi içinde sonuçlandırılır.

(4) Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla tasdik edilmiş örnekleri,
dosyasında saklanmak üzere alındığı yere verilir.

(5) İlgili personel, müfettişlerin çalışmaları için uygun ortamı sağlamakla ve güvenlik
dâhil diğer önlemleri almakla yükümlüdürler.

(6) Müfettişlerin görev yürüttükleri kurum ve kuruluşların amirleri ile gerekli görülen
diğer görevlilerin yıllık izinlerinin kullanılması müfettişin istemi üzerine ertelenebilir. Zorun-
luluk bulunmadıkça, iznini kullanmaya başlamış olan görevliler geri çağrılmaz.

(7) Müfettişler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personel, araç-gereç, teknik ve kri-
minal laboratuvar ve diğer imkânlarından yararlanma ihtiyacı duydukları takdirde; bu yöndeki
taleplerini merkezde Başkanlığa, taşrada ise mülki amirlere iletirler. Başkanlık ve mülki amirler
bu istemlerin gereğini takdir ve ifa ederler.

Müfettişlerin sorumlulukları ve müfettişlik güvencesi
MADDE 16 – (1) Müfettişler; 657 sayılı Kanun, 4483 sayılı Kanun ve diğer kanunlar

ile bu Yönetmelikte ve ilgili diğer yönetmeliklerde öngörülen görevlerini eksiksiz yerine ge-
tirmekle ve yetkilerini tam olarak kullanmakla yükümlüdürler.

(2) Müfettişler, görevlerini gerektiği gibi yürütmelerini engelleyecek sıhhî, ahlâkî veya
meslekî yetersizlikleri ve 31 inci maddede belirtilen kurallara uymadıkları saptanmadıkça, gö-
revlerinden alınamazlar ve kendi istekleri dışında başka görevlere atanamazlar.

(3) Müfettişlerin sıhhî, ahlâkî veya meslekî yetersizlik hallerinin, yargı kararı, sağlık
kurulu raporu veya müfettiş raporu ile saptanması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Müfettişlerin Atanmaları, Yetiştirilmeleri ve Hizmet İçi Eğitimleri

Müfettişliğe atanma şartları
MADDE 17 – (1) Müfettiş olarak atanabilmek için;
a) Subaylığa nasıp tarihinden itibaren en az on beşinci fiili hizmet yılını tamamlamış

olmak ve en az binbaşı rütbesinde bulunmak,
b) Son altı yıllık değerlendirme notu ortalaması üstün başarılı seviyesinde olmak,
c) Son altı yılda disiplin cezası almamış olmak,
ç) Görev ve memurluk vakar ve onuruyla bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulun-

mamak,
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d) Devlet memurluğundan ve meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suç iddiasıyla hak-
kında soruşturma yapılıyor olmamak,

e) Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında
yolculuk etmeye elverişli olmak,

gerekir.
Müfettiş atanmasına ilişkin işlemlere başlanılması
MADDE 18 – (1) Kurula, gerekli görüldüğünde, kadro ve ihtiyaç durumuna göre yeterli

sayıda müfettiş atanır.
(2) Başkanın istemi, Personel Başkanının teklifi, Komutanın inhası ve Bakanın onayı

üzerine müfettiş atanmasına ilişkin işlemlere başlanır.
İnceleme, değerlendirme ve atama
MADDE 19 – (1) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen niteliklere

sahip olup mahiyeti Başkanlıkça belirlenecek yarışma sınavında başarı gösteren subayların;
değerlendirme notları, varsa müfettişler tarafından düzenlenen müfettiş değerlendirme raporları
ve müfettiş değerlendirme belgeleri, takdirname ve/veya başarı belgeleri ile cezaları, yabancı
dil bilgileri, ikinci fıkradaki Komisyon tarafından değerlendirilir.

(2) İnceleme ve değerlendirme iş ve işlemleri; Personel Başkanı ve Personel Atama
Daire Başkanı ile Başkan ve Teftiş Grup Başkanından oluşan Komisyon tarafından yapılır.

(3) İnceleme ve değerlendirme, ilgililerin subaylığa naspedildikleri tarihten inceleme
ve değerlendirme tarihine kadar geçen süreyi kapsar.

(4) İnceleme ve değerlendirme sonucunda üstün başarısıyla müfettişlik hizmetinde ya-
rarlı olabileceği anlaşılanlar Başkanın iş’arı, Personel Başkanının teklifi, Komutanın inhası ve
Bakanın onayıyla atanırlar.

Yetiştirme dönemi
MADDE 20 – (1) Müfettişliğe atananlar, altı ay süreli bir yetiştirilme dönemi geçirir-

ler.
(2) Bu dönem içinde, Başkanca belirlenecek sürelerle, müfettişlerin yanında teftiş, araş-

tırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma işlerinde yetiştirilmeye tabî tutulurlar.
(3) Bu süre sonunda, yanında çalıştıkları her müfettiş tarafından meslek bilgileri, yete-

nekleri, tutum ve davranışları ile çalışmaları hakkında birer rapor düzenlenir.
(4) Yetiştirilme süresini tamamlayan müfettişlerin yeterli olup olmadıklarını belirlemek

için 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen Komisyon tarafından mülakat yapılır. Mü-
lakatın ardından yapılan değerlendirme sonucunda yeterli görülenler başarılı sayılır ve Başkanın
önerisi üzerine Komutan tarafından tasdik edilirler.

(5) Yetiştirilme dönemi içinde veya sonunda yeterli görülmeyenler, atanmalarındaki
usulle, eski görevlerine veya rütbelerine uygun görevlere atanırlar.

Başmüfettişliğe atanma
MADDE 21 – (1) En az üç yıl müfettiş olarak görev yapmış ve emsallerine göre tema-

yüz etmiş subaylar, kıdem ve liyakat durumlarına göre başmüfettiş kadrolarına atanabilirler.
Müfettişliğe yeniden atanma
MADDE 22 – (1) En az üç yıl süreyle müfettiş olarak çalıştıktan sonra başka bir göreve

atananlar, müfettişliğe atanma şartlarını taşımaları kaydıyla, uygun müfettiş kadrolarına, ye-
tiştirilme dönemine tabî tutulmaksızın doğrudan atanabilirler.

Müfettişlerin hizmet içi eğitimleri
MADDE 23 – (1) Başkanlık müfettişlerin hizmet içi eğitimlerini sağlamak amacıyla

Bakanlık eğitim planı çerçevesinde; diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla hizmet içi eğitim
programları düzenleyebilir.
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Yurt dışına gönderilme
MADDE 24 – (1) Müfettişler, bilgi ve görgülerini arttırmak, inceleme ve araştırma

yapmak amacıyla ve bir çalışma programı dâhilinde, Komutanın önerisi ve Bakanın onayıyla
21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek
Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çer-
çevesinde en fazla 1 yıl süre ile yurt dışına gönderilebilirler.

(2) Yurt dışına gönderilecek müfettişler kıdem ve performansları esas alınmak suretiyle
belirlenir.

(3) Yurt dışına gönderilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenledikleri
raporlarını yurda döndükleri tarihten itibaren üç ay içinde Başkanlığa sunarlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Görev alanı
MADDE 25 – (1) Komutanlığa bağlı birimlerin her türlü iş, işlem ve faaliyetleri Ku-

rulun görev alanını oluşturur.
Yazışma usulü
MADDE 26 – (1) Müfettişler, görevleriyle ilgili konularda, resmî ve özel tüm kurum

ve kuruluşlar ve kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Bakanlığın ve Komutanlığın
merkez birimleriyle Başkanlık, diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının merkez bi-
rimleriyle Komutanlık aracılığıyla yazışma yaparlar.

İşe ara vermeden bitirme
MADDE 27 – (1) Müfettişler, başladıkları işleri süresi içinde bitirmekle yükümlüdürler.

Ancak yasal süreye bağlı olmayan işlerde, herhangi bir nedenle geri bırakma veya devir zo-
runluluğunun doğması halinde Başkanlıkça verilen emre göre hareket ederler.

(2) Görevin gerektirdiği işlerin sonuçlandırılması, başka yerlerde de çalışma yapılmasını
gerektiriyorsa; müfettişler durumu Başkanlığa bildirirler ve Başkandan alacakları emre göre
hareket ederler.

Birden çok müfettişin birlikte çalışması
MADDE 28 – (1) Görevin niteliğine göre bir işte, birden çok müfettiş görevlendirile-

bilir. Bu durumda çalışmaları, kıdemli müfettiş düzenler; işlerin süresinde bitirilmesini sağla-
yacak önlemleri alır.

(2) Düzenlenecek rapor türüne ve içeriğine ilişkin olarak müfettişler arasında görüş ay-
rılığı olması halinde, çoğunluğun görüşüne uygun hareket edilir. Eşitlik halinde kıdemli mü-
fettişin tercihine uyulur. Aykırı görüş ve önerilere raporda yer verilir.

(3) Ortak görevlerde en kıdemli müfettiş, heyet başkanıdır.
Mülkiye müfettişleri ve bağlı kuruluşların müfettişleriyle birlikte çalışma
MADDE 29 – (1) Müfettişler Bakan onayıyla; Bakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğü

ve/veya Jandarma Genel Komutanlığı müfettişleri ile birlikte teftiş, denetleme, araştırma, ön
inceleme, disiplin soruşturması, soruşturma ve inceleme ve araştırma yapabilirler.

(2) Bu görevlerde;
a) Mülkiye müfettişi mevcut ise Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı koordinatörlük görevini

yürütür ve mülkiye müfettişi heyetin başkanıdır.
b) Mülkiye müfettişi mevcut değil ise müfettiş isteminde bulunan kuruluş koordinatör-

lük görevini yürütür. Koordinatör kuruluşun müfettişi heyetin başkanlığını yapar.
(3) Bu çalışmalar sonucunda düzenlenen raporların bir örneği de Kurul arşivinde mu-

hafaza edilir.
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Diğer bakanlık ve kuruluş müfettişleriyle birlikte çalışma
MADDE 30 – (1) Birden fazla kamu kurum ve kuruluşunu ilgilendiren araştırma, ön

inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma görevleri; 10/1/1983 tarihli ve 83/5929 sayılı
Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Birden Fazla Kamu Kurum ve Kuruluşlarını İl-
gilendiren Soruşturmalarda Görevlendirilecek Müfettişlerin Görevlendirilme Biçimine İlişkin
Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Görevleri esnasında müfettişlerin uyacakları kurallar
MADDE 31 – (1) Müfettişler;
a) 13/4/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri

Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,
b) 14/9/2010 tarihli ve 27699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denetim Görevlile-

rinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik,
c) 24/10/2007 tarihli Kolluk Etik İlkeleri,
ile belirlenmiş olan etik davranış ilkelerine uymakla yükümlüdürler.
(2) Müfettişler ayrıca;
a) Mesleğin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışta

bulunamazlar.
b) Görevin yerine getirilmesi sırasında objektif ve adil bir sonucun ortaya çıkarılmasını

esas alırlar.
c) Görevlerini tarafsız, önyargısız ve hiç kimseye ayrıcalık yapmaksızın yerine getirir-

ler.
ç) Görev yerlerinde kurumların, yönetim ve karar alma süreçlerine müdahale edemez-

ler.
d) Belge ve kayıtlar üzerinde, göreve ilişkin tarih, imza ve işaret koymak suretiyle ya-

pılan açıklamalar dışında düzeltme ve ilave yapamazlar.
e) Görevleri nedeniyle öğrendikleri gizli bilgi ve belgeler ile gizli kalması gereken bilgi

kaynağını açıklayamazlar ve “tasnif dışı ve hizmete özel” gizlilik dereceli yazılar hariç diğer
gizlilik dereceli yazılarını başkasına yazdırmazlar.

f) Göreve ilişkin kanaatlerini önceden ilgililere ve üçüncü kişilere açıklayamazlar.
g) Kişilerin özel hayatına açıkça müdahale sonucunu doğuracak, kendilerinin ve ilgili-

lerin güvenliğini tehlikeye düşürecek, görevin yürütülmesini güçleştirecek bilgi ve belgeleri
başkalarına veremezler.

ğ) Görevleri sebebiyle, beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği durumlar dışında, gö-
revleri ile ilgili kişilere konuk olamazlar, ikram ve hediyelerini kabul edemezler, alışveriş ya-
pamazlar ve borç ilişkisine giremezler.

h) Görevlerini mesai saatlerinde yerine getirmesi esastır. Ancak, görevin kapsam ve ni-
teliğinin gerektirdiği hallerde müfettişler mesai saatleri dışında da çalışmalarını devam ettirirler
ve birimler ilgili personelin müfettişlerle birlikte mesai saatleri dışında çalışabilmeleri için ge-
rekli tedbirleri alırlar.

ı) Görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve
mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde
bulunamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan
bir davranış ve beyanlarda bulunamazlar.

Acele konular
MADDE 32 – (1) Müfettişler görevleri sırasında zamanaşımı veya hak düşürücü süre-

lere ilişkin hükümlerden ötürü idarenin zarara uğrayacağını tespit etmeleri halinde, durumu
görevin sonunu beklemeksizin bir rapor ile yetkili makama bildirir ve bu hususu görevleri ile
ilgili düzenleyecekleri raporda belirtirler.
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ALTINCI BÖLÜM
Kurulun Görev Onayları ve Emirleri

Görev onayları ve emirleri
MADDE 33 – (1) Müfettişler, görev emirlerini Başkandan alırlar. Görevli bulundukları

yerlerde, doğruca Bakan veya Komutan tarafından verilen görev emirlerinin gereğini yapar ve
durumu derhal Başkanlığa bildirirler.

(2) Komutanlık merkez birimlerinin gerekli gördükleri inceleme, araştırma, ön incele-
me, disiplin soruşturması ve soruşturma talepleri, Komutanın onayını müteakip Başkanlığa ile-
tilir.

(3) Kamu kurum ve kuruluşları, valilikler ve diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından
Bakanlığa veya doğrudan Kurula yapılan inceleme, araştırma, ön inceleme, disiplin soruştur-
ması ve soruşturma talepleri, değerlendirilmek üzere ilgili merkez birimine gönderilir. Baş-
kanlıkla koordinasyon kurularak yapılan değerlendirme sonucunda, müfettiş tarafından yerine
getirilmesi uygun görülen talepler için Komutandan onay alınır ve bu onaylar Başkanlığa ile-
tilir.

(4) Müfettişler inceleme, araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma
taleplerini Başkanlığa bildirirler. Bu talepler üzerine Başkanlıkça izin vermeye yetkili olduğu
durumlarda Komutandan, diğer durumlarda Bakandan onay alınır.

(5) 7 nci maddede belirtilen Başkanlığın görevleri ile ilgili Komutan onayları doğrudan
Başkanlıkça alınır.

(6) Önemli görülen veya acele müfettiş gönderilmesi ya da gizli tutulması gereken ko-
nularda, birinci ve ikinci fıkraların hükümlerine bağlı olmaksızın Başkanlık doğrudan onay
alabilir.

(7) Müfettişler; araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma görevleri
sırasında Başkanın müsaadesi ile sivil kıyafet giyebilirler.

(8) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı bünyesinde Komutanlık ile ilgili
teftiş, denetleme, araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması, soruşturma ve inceleme ve
araştırma görev onayları Bakandan alınır. Onayı alınan görev, Jandarma Genel Komutanlığı
müfettişleri ile birlikte icra edilir. Mülkiye Teftiş Kurulunun Başkanlığının görev ve yetkileri
saklıdır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Denetleme Üyelerinin Görev ve Yetkileri, Çalışma Usul ve Esasları ile Atamaları

Görev alanı
MADDE 34 – (1) Komutanlığa bağlı birimlere icra edilecek denetleme faaliyetleri De-

netleme Grup Başkanlığının görev alanını oluşturur.
Çalışma esasları
MADDE 35 – (1) Denetleme üyeleri, heyet başkanı emrinde görevlendirilir. Heyet baş-

kanı olarak Başkan da görev alabilir.
(2) Denetleme heyetine ihtiyaç halinde müfettişlerden, diğer başkanlıklardan veya bağlı

birimlerden personel desteği yapılır.
(3) Mülkiye müfettişlerinin icra ettiği genel ve özel teftiş faaliyetlerinde ihtiyaç olması

halinde beraberinde denetleme üyesi de görevlendirilebilir. Bu durumda koordinatörlük görevi
mülkiye müfettişi tarafından yapılır.

(4) Denetlemeler tüm görev fonksiyonlarını kapsayacak şekilde veya belirli bir konuda
haberli veya habersiz icra edilebilir.

(5) Taşrada bulunan birimler bağlılarını göreve yönelik olarak denetleyebilir.
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Denetleme üyelerinin görev ve yetkileri
MADDE 36 – (1) Denetleme üyeleri Komutanın emri veya onayı üzerine ve Komutan

adına, aşağıda gösterilen görevleri yaparlar ve yetkileri kullanırlar:
a) Gerçek durumu yansıtan senaryolara reaksiyon ve uygulama durumunu yerinde kontrol/

tespit etmek, değerlendirmek ve standartlar oluşturmak.
b) Birimlerin görevlerine yönelik mevcut durumlarını ölçme hedefi ile; görev yetkin-

liklerini, birimlerde çalışan personelin mesleki yeterliliklerini, üst makamlar tarafından verilen
emir ve direktiflerin uygulanma durumunu, koordinasyon etkinliğini, icra edilen görevlerin
kalitesi ve mevzuata uygunluğunu denetlemek.

c) Yaptıkları denetlemeler esnasında tespit ettikleri suç unsurlarını Başkanlığa rapor et-
mek.

ç) Genel teftiş ve özel teftişte görevlendirilmeleri durumunda mülkiye müfettişleriyle
koordineli çalışmak.

d) Komutanlığın çalışma alanına giren konularda yurt içinde ve yurt dışında inceleme
ve araştırmalar yapmak.

e) Mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasıyla ilgili çalışmalara katılmak.
f) Kurum ve kuruluşların faaliyet ve işlemlerinin hukuka uygun, ekonomik, etkili ve

verimli yürütülmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalara katılmak.
g) Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katılmak.
ğ) Refakatlerinde görevlendirilen personelin eğitilmelerini ve yetiştirilmelerini sağla-

mak.
h) Başkan, grup başkanı ve heyet başkanının hizmetle ilgili olarak vereceği diğer gö-

revleri yapmak.
ı) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Görev onayları ve emirleri
MADDE 37 – (1) Denetleme üyeleri, görev onaylarını Başkanlık kanalıyla Komutan-

dan alırlar.
(2) Denetleme programları takvim yılı başlangıcı esas alınarak yıllık, 6 aylık veya 3

aylık olarak hazırlanır ve Komutan onayına sunulur. Haberli denetleme emirleri en az 1 hafta
önceden ilgili birimlere ve mülki amirliklere gönderilir. Habersiz denetlemelerde herhangi bir
ön bildirimde bulunma yükümlülüğü yoktur.

Yazışma usulü
MADDE 38 – (1) Denetleme heyeti ve üyeleri, görevleriyle ilgili konularda, Başkanlık

üzerinden yazışma yapabilirler.
Görevleri esnasında denetleme üyelerinin uyacakları kurallar
MADDE 39 – (1) Denetleme üyeleri;
a) Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yö-

netmelik,
b) Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönet-

melik,
c) Kolluk Etik İlkeleri,
ile belirlenmiş olan etik davranış ilkelerine uymakla yükümlüdürler.
(2) Ayrıca denetleme üyeleri;
a) Mesleğin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışta

bulunamazlar.
b) Görevin yerine getirilmesi sırasında objektif ve adil bir sonucun ortaya çıkarılmasını

esas alırlar.
c) Görevlerini tarafsız, önyargısız ve hiç kimseye ayrıcalık yapmaksızın yerine getirirler.
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ç) Görev yerlerinde kurumların, yönetim ve karar alma süreçlerine müdahale edemezler.
d) Belge ve kayıtlar üzerinde, göreve ilişkin tarih, imza ve işaret koymak suretiyle ya-

pılan açıklamalar dışında düzeltme ve ilave yapamazlar.
e) Görevleri nedeniyle öğrendikleri gizli bilgi ve belgeler ile gizli kalması gereken bilgi

kaynağını açıklayamazlar ve “tasnif dışı ve hizmete özel” gizlilik dereceli yazılar hariç diğer
gizlilik dereceli yazılarını başkasına yazdıramazlar.

f) Görevleri sebebiyle, beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği durumlar dışında, görev-
leri ile ilgili kişilere konuk olamazlar, ikram ve hediyelerini kabul edemezler, alışveriş yapa-
mazlar ve borç ilişkisine giremezler.

g) Görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din
ve mezhep gibi ayrım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde
bulunamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan
bir davranış ve beyanda bulunamazlar.

Denetleme üyelerinin atanması
MADDE 40 – (1) Denetleme üyeleri, liyakat sahibi ve emsalleri arasında temayüz etmiş

Komutanlık emrinde görevli subay ve astsubaylar arasından atanır. Kadrosunun bulunması şar-
tıyla diğer sınıf personel de denetleme üyesi olarak atanabilir. Denetleme üyelerinin kıdemli
personelden seçilmesine ve herhangi olumsuz bir durumu olmadığı takdirde en az 3 yıl görev
yapmasına dikkat edilir. Denetleme üyesi olabilmek için;

a) Son altı yıllık değerlendirme notu ortalamasının üstün başarılı seviyesinde olmak ve
son altı yılda disiplin cezası almamış olmak,

b) Görev ve memurluk vakar ve onuruyla bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulun-
mamak,

c) Devlet memurluğundan ve meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suç iddiasıyla hak-
kında soruşturma yapılıyor olmamak,

ç) Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında
yolculuk etmeye elverişli olmak,

gerekir.
Denetleme üyelerinin hizmet içi eğitimleri
MADDE 41 – (1) Başkanlık denetleme üyelerinin hizmet içi eğitimlerini sağlamak

amacıyla Bakanlık eğitim planı çerçevesinde; diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla hizmet içi
eğitim programları düzenleyebilir.

Yurt dışına gönderilme
MADDE 42 – (1) Denetleme üyelerini, bilgi ve görgülerini arttırmak, inceleme ve araş-

tırma yapmak amacıyla ve bir çalışma programı dâhilinde, Komutanın önerisi ve Bakanın ona-
yıyla 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Yetişti-
rilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.

(2) Yurt dışına gönderilecek denetleme üyeleri kıdem ve performansları esas alınmak
suretiyle belirlenir.

(3) Yurt dışına gönderilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenledikleri
raporlarını yurda döndükleri tarihten itibaren üç ay içinde Başkanlığa sunarlar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Genel ve Özel Teftiş ile Rehberlik Görevleri ve Raporları

Genel teftiş ve rehberlik
MADDE 43 – (1) Genel teftiş; birimlerin faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine

yardımcı olmak, birimlerin ve personelin gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli,
güvenilir ve tutarlı hale gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını

Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                             29 Ağustos 2019 – Sayı : 30873



mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, modern performans denetim ölçütlerine ve
kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı
olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmak suretiyle
yapılır.

(2) Rehberlik; birimlerin ve personelin iş ve işlemlerinde yönetim ve kontrol sistemle-
rinin geçerli ve tutarlı hale gelmesine, hizmetin sunumunda en uygun seçeneğin tercih edilme-
sine, ayrıca mevzuatın doğru uygulanmasına katkı sağlayacak bilgi ve tecrübe aktarımında bu-
lunulmasıdır.

Genel teftiş uygulaması
MADDE 44 – (1) Genel teftiş, Komutan tarafından bizzat bu konuda direktif verilmesi

durumunda icra edilir. Genel teftiş programları, yıllık olarak düzenlenir ve genel olarak ilgili
kurum ve kuruluşların üç yılda bir teftişi esas alınarak yürütülür. Gerekli hallerde bu süre de-
ğiştirilebilir.

(2) Programlar, teftişin başlayacağı tarihten en az otuz gün önceden Komutanın onayına
sunulur.

(3) Programlar, teftişin başlama tarihinden en az on gün önce görevlendirilecek perso-
nele bildirilir.

(4) Programda yer alan birimler ve birimlerin teftişinde görev alacak personelin tespiti
Başkanlıkça yapılır. Görevlendirilen personel arasındaki işbölümü heyet başkanınca yapılır.

(5) Merkez birimlerinin teftişinde de aynı usul izlenir.
(6) Genel teftiş faaliyetlerinin koordineli bir şekilde yürütülmesi Başkan tarafından sağ-

lanır.
(7) Yıllık teftiş programında Komutanın onayı ile değişiklik yapılabilir.
(8) Mülkiye müfettişlerince yapılan genel teftiş faaliyetlerine talep yapılması durumun-

da müfettiş veya denetleme üyesi personel görevlendirmesi yapılır.
(9) Genel teftiş; tasfiye teftişi ve habersiz durum teftişi görevlerini de kapsar.
Özel teftiş
MADDE 45 – (1) Özel teftiş, birimlerin ve personelin belli konulardaki faaliyet ve iş-

lemlerini teftiş etmek amacıyla yapılır.
(2) Özel teftişler, Başkanlık önerisi üzerine veya doğrudan Komutan ve Bakan emriyle

yapılır.
(3) Komutanlığa bağlı birimler özel teftiş taleplerini Başkanlığa, valiler ise Bakanlığa

bildirirler.
(4) Özel teftiş kapsamında yer alan birimlerin teftişinde görev alacak personel Başkan-

lıkça belirlenir. Özel teftişte görevlendirilen personel arasındaki işbölümü heyet başkanınca
yapılır.

Önceki teftiş sonuçlarının araştırılması
MADDE 46 – (1) Görevlendirilen müfettişler;
a) Genel ve özel teftiş sırasında öncelikle teftiş defterlerini ve dosyalarını incelemek

suretiyle, bir önceki teftişte eleştiri konusu yapılan ve ilgili birimlerce yerine getirilmesi istenen
hususların yerine getirilip getirilmediğini tespit eder ve bunu raporlarında belirtirler.

b) Makul ve haklı bir neden olmadan ilgililerce yerine getirilmeyen hususların tespiti
halinde, sorumluları hakkında gerekli yasal işlemleri yaparlar.

Genel ve özel teftişin yürütülme esasları
MADDE 47 – (1) Genel ve özel teftişler, hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla görevli

memurun huzuruyla yapılır.
(2) Genel ve özel teftişler, eğitim ve rehberlik esas alınarak yürütülür.
(3) Genel ve özel teftişler sırasında gerekli görülmesi halinde ilgililerle toplantı düzen-

lemek suretiyle de bilgi alınabilir.

29 Ağustos 2019 – Sayı : 30873                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



Genel ve özel teftiş raporları
MADDE 48 – (1) Genel ve özel teftişler sonunda;
a) Her birim için ayrı bir “teftiş raporu” düzenlenir. Ancak gerektiği hallerde birden

fazla rapor düzenlenebilir.
b) Genel ve özel teftiş raporlarının mahallinde düzenlenmesi esastır.
Genel ve özel teftiş raporlarının kapsamı
MADDE 49 – (1) Raporlar, esas itibarıyla hizmetin hukuka uygunluk ile ekonomiklik,

etkililik ve verimlilik içinde yürütülüp yürütülmediğinin tespiti, değerlendirilmesi ve önerileri
kapsayacak şekilde düzenlenir.

(2) Önemli olmayan eksiklikler ve yanlışlıklar için görevlilere sözlü açıklamalar yap-
makla yetinilebilir. Gerektiğinde teftiş sırasında bunların giderilmesi sağlanır.

(3) Teftiş sırasında araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma konusu
yapılan hususlar raporlarda ayrıca belirtilir.

Genel ve özel teftiş raporlarının teslimi, dağıtımı ve saklanması
MADDE 50 – (1) Müfettişler tarafından;
a) Genel teftiş sonucunda düzenlenen raporlardan; merkez teşkilatındaki birimler ile

doğrudan Komutana bağlı birimlere ilişkin olanlar Başkanlığa, taşra teşkilatına ilişkin olanlar
ilgili komutanlığa teslim edilir, ayrıca Başkanlığa da sunulur.

b) Özel teftiş raporları Başkanlığa sunulur.
(2) İlgili birimler, raporları ve bunlarla ilgili olarak verilen emir ve yazıları özel bir dos-

yada saklarlar. Bunların saklanmasından, devir ve tesliminden, birimlerin amirleri ve ilgili per-
sonel birlikte sorumludurlar.

Genel teftiş raporlarının cevaplandırılması
MADDE 51 – (1) Genel teftiş raporlarında eleştiri ve öneri konusu yapılan hususlar,

raporun teslim tarihinden itibaren otuz gün içinde teftiş edilenler tarafından cevaplandırılarak
silsile yoluyla Komutanlığa bildirilir.

(2) Merkez birimlerinin genel teftişi sonucunda düzenlenen raporlarda eleştiri ve öneri
konusu yapılan hususlar, raporun teslim tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili birim veya
kuruluşun amiri tarafından cevaplandırılarak Başkanlığa bildirilir.

Teftiş ve denetleme raporlarının incelenmesi
MADDE 52 – (1) Genel teftiş, özel teftiş ile denetleme raporları Başkanlık tarafından

teslim alınmasından itibaren altmış gün içinde incelenir.
(2) Raporlarda yer alan eleştiri ve önerilerden uygun görülmeyenler gerekçesi ile bir-

likte ilgili müfettişlere veya Denetleme Grup Başkanlığına yazılı olarak Başkan imzası ile bil-
dirilir. Ayrıca yazının bir örneği, teftiş raporuna eklenmek üzere Komutanlığın ilgili birimine
gönderilir.

Teftiş ve denetleme raporlarının ilgili birimlerce değerlendirilmesi
MADDE 53 – (1) Raporlar, ilgili birimler tarafından, kendilerine tesliminden itibaren

otuz gün içinde incelenir.
(2) Merkez birimleri incelemeyi müteakip;
a) Raporlarda yer alan eleştiri ve önerilere katıldıkları takdirde bunları, gereğinin ya-

pılması için en geç beş gün içinde teftiş edilen kurum ve kuruluşlara intikal ettirirler.
b) Raporlarda yer alan eleştiri ve öneriye katılmadıkları takdirde durumu, aynı süre

içinde gerekçesiyle birlikte Başkanlığa bildirirler.
(3) Raporlarda eleştiri ve öneri konusu yapılan hususlarda, merkez birimleri ile Baş-

kanlık arasında görüş ayrılığının ortaya çıkması halinde uygulanacak işlem Komutan tarafından
belirlenir. Komutan görüşüne esas yazışma, Başkanlıkça yapılır.
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(4) Merkez birimleri tarafından, teftiş edilen veya denetlenen birimlere bildirilen eleştiri
ve önerilerin yerine getirilmesi ilgili birim amirince sağlanır. Merkez birimleri ve merkeze
bağlı birimlerin en üst yöneticileri ile ilgili Komutanlık ve birim amirleri kesinleşmiş raporların
gereklerinin yerine getirilmesinden sorumludurlar.

Teftiş defteri
MADDE 54 – (1) Teftişe tabi birimlerde; sayfaları numaralandırılmış, mühürlenmiş

ve son sayfasına defterin kaç sayfadan ibaret olduğu yazılarak ilgili birimin en üst amirince
tasdik edilmiş bir teftiş defteri bulundurulur.

(2) Müfettişler, teftişin başlayış ve bitiş tarihlerini, hangi işleri teftiş ettiklerini, düzen-
ledikleri raporun tarih ve sayısını, teftiş edilenin görevini, adını ve soyadını deftere yazmak
suretiyle imzalarlar. Teftişle ilgili olarak Bakanlık ve/veya Komutanlıktan gönderilen emir ve
genelgelerin tarih ve sayıları ile özetleri, teftiş olunan memurlarca defterin özel bölümüne ya-
zılarak imzalanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
İnceleme ve Araştırma, İnceleme Görevleri ve Raporları

İnceleme ve araştırma
MADDE 55 – (1) İnceleme ve araştırma;
a) Komutanlığın teşkilat, malzeme, kadro, yerleşme durumu ve çalışma yerleri ile diğer

imkanlar bakımından yeterli olup olmadığını tespit etmek,
b) Komutanlığın kuruluş amaçlarına uygun olarak, işlemlerin basitleştirilmesi ve kır-

tasiyeciliğin azaltılması ile gerekli hukukî ve idarî düzenlemeler konularında çalışmalar yapmak
veya yapılan çalışmalara katılmak,

c) Teftiş ve denetlemeye ilişkin ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, teftiş ve de-
netlemeye ilişkin standartların belirlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak,

ç) Komutanlıkla ilgili mevzuat ile diğer bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yo-
rumlamak suretiyle hukuka uygunluk denetlemesini geliştirmek,

d) Mevzuatın hazırlanması ve uygulanması ile ilgili çalışmalar yapmak veya yapılan
çalışmalara katılmak,

e) Teftiş hizmetlerini etkileyecek faktörleri incelemek ve değerlendirmek,
f) Bilgi teknolojilerinde ve yönetim bilgi sistemlerinde teftiş hizmetine katkı sağlayacak

gelişmeleri izlemek ve uygulanabilirliğini değerlendirmek,
g) Müfettişlere yönelik hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulan-

masını sağlamak,
ğ) Kurum ve kuruluşların hizmet içi eğitim çalışmalarına katkı sağlamak,
h) Birimler ile müfettişler arasında ya da müfettişlerin kendi aralarında mevzuatın uy-

gulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkan görüş ayrılıklarının giderilmesine katkı sağlamak,
ı) Müfettiş raporlarını incelemek ve değerlendirmek, raporlardaki eksikliklerin tamam-

latılmasını ve yanlışlıkların düzeltilmesini sağlamak,
i) Bakanlık ve Bakanlığın bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yü-

rütülen mevzuat çalışmalarına ilişkin Kurul görüşünü oluşturmak,
j) Kurul ile ilgili yönetmelik, yönerge ve diğer düzenleyici işlemlerinin hazırlanması

çalışmalarını yapmak,
k) Teftiş rehberlerini hazırlamak,
l) Müfettişler tarafından düzenlenecek rapor ve diğer belgelerin biçim ve standartlarını

belirlemek,
amaçlarıyla yapılır.
(2) Bakan ve Komutan tarafından istenen diğer konularda da inceleme ve araştırma ya-

pılır.
(3) Müfettişler tarafından da, görev sırasında gerekli görülmesi halinde yukarıda belir-

tilen konularda inceleme ve araştırma yapılması talebinde bulunulabilir.
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İnceleme ve araştırma raporları
MADDE 56 – (1) İncelemeler ve araştırmalar sonucunda inceleme ve araştırma rapor-

ları düzenlenir.
(2) İnceleme ve araştırma raporları Başkanlığa teslim edilir.
(3) Başkanlıkça, raporlar ile ilgili işlemler otuz gün içinde sonuçlandırılır.
İnceleme ve inceleme raporları
MADDE 57 – (1) İnceleme; belirli bir konuda uygulanması gereken idari, mali ve hu-

kuki işlemin ortaya konulması, gerekçelendirilmesi ve önerilmesi amacıyla yapılır.
(2) İnceleme raporları Başkanlığa teslim edilir.
(3) Ancak, müfettişler; görevleri sırasında zamanaşımı veya hak düşürücü sürelere iliş-

kin hükümlerden ötürü idarenin zarara uğrayacağını tespit etmeleri halinde, durumu görevin
sonunu beklemeksizin bir rapor ile doğrudan yetkili makama bildirirler ve bu hususu görevleri
ile ilgili düzenleyecekleri raporda belirtirler.

ONUNCU BÖLÜM
Araştırma, Ön İnceleme, Disiplin Soruşturması ile

Soruşturma Görevleri ve Raporları
Araştırma
MADDE 58 – (1) Araştırma; bir iddia, olay veya yürütülen iş ve işlemler ile ilgili olarak

personelin adlî, malî ve disiplin işlemleri ile diğer idarî işlemlerin yapılmasına gerek olup ol-
madığının tespiti amacıyla yapılır.

(2) Müfettişler, personel hakkında işledikleri iddia edilen suçlar nedeniyle; Komutan-
lıkça emir verilmesi, teftiş ve denetleme sırasında öğrenilmesi, ihbar veya şikayet üzerine araş-
tırma yaparlar.

Araştırma sonucunda düzenlenecek raporlar
MADDE 59 – (1) Yapılan araştırma sonucunda;
a) Soruşturulması genel hükümlere tabî suçlar ile ilgili olarak müfettişler tarafından

doğrudan yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılıklarına intikal ettirilmek üzere tevdi raporu,
b) Personelin veya başka kişilerin haksız fiilleri sebebiyle idareye verilen zararlarla

haksız iktisaplarının tazmini için yapılacak hukuki işlemlerin yapılmasını sağlamak amacıyla
Başkanlığa sunulmak üzere tazmin raporu,

c) Sayıştay tarafından malî yönden işlem yapılması gerektiği sonucuna varılması ha-
linde, Sayıştayın gerekli işlemleri yapmasını sağlamak amacıyla Başkanlığa sunulmak üzere
inceleme raporu,

ç) İdari yönden işlem yapılması gerektiği sonucuna varılması halinde, gerekli işlemlerin
yapılmasını sağlamak amacıyla Başkanlığa sunulmak üzere inceleme raporu,

d) Herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığı sonucuna varılması halinde Başkan-
lığa sunulmak üzere araştırma raporu,

düzenlenir.
(2) İşlem yapılması gerektiği sonucuna varılmış olmakla birlikte aynı konu ve kamu

görevlisi ile ilgili olarak daha önce rapor düzenlenmiş ve karar verilmiş olması hallerinde de
inceleme raporu düzenlenir.

(3) Araştırma görevi sonucunda, ön inceleme ya da disiplin soruşturması yapılması ge-
rektiği sonucuna varılması halinde, durum gerekçeli yazı ile Başkanlığa veya ilgili kuruma bil-
dirilir.

Araştırma raporlarının değerlendirilmesi
MADDE 60 – (1) Başkanlığa sunulan raporlar, otuz gün içinde sonuçlandırılır ve ilgili

birimlere gönderilir.
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(2) Ön inceleme veya disiplin soruşturması yapılmasının talep edilmesi ve otuz gün
içinde gerekli Komutan ya da Bakan onayının alınamaması halinde, müfettişler tarafından araş-
tırma görevleri nedeniyle toplanan bilgi ve belgeler, dizi pusulasına bağlı olarak Başkanlığa
teslim edilir.

Ön inceleme ve ön inceleme raporları
MADDE 61 – (1) Ön inceleme; personel hakkında, işledikleri iddia edilen suçlardan

ötürü ceza soruşturması açılması idarî merciin iznine bağlandığı hallerde, soruşturma izni ve-
rilmesi veya verilmemesi kararlarına dayanak teşkil etmek amacıyla yapılır.

(2) Ön inceleme sonucunda ön inceleme raporu düzenlenir.
(3) Ön inceleme, Bakan veya Komutan onayı ve Başkanlıkça verilen görev emri üzerine

yürütülür.
Ön incelemeyi gerektiren suç tespiti
MADDE 62 – (1) Müfettişler tarafından görevleri sırasında ön inceleme başlatılmasını

gerektiren bir suç işlendiğinin tespit edilmesi halinde;
a) Bakanın veya Komutanın soruşturma izni vermeye yetkili olduğu personel ile ilgili

olarak gerekli bilgi ve belgeler toplanır ve ön inceleme onayı talebine ilişkin gerekçeli yazı
Başkanlığa gönderilir.

b) Haklarında Bakan veya Komutan dışında soruşturma izni vermeye yetkili mercilerin
karar vermesi gereken personel ile ilgili olarak durum, bir rapor ile yetkili mercilere bildirilir.

c) Birlik komutanı statüsünde bulunan komutanlar ile Başkanlıkça kritik görevi haiz
olduğu değerlendirilen diğer personel hakkında da birinci fıkranın (a) bendi hükmü uygulanır.

İhbar ve şikâyet dilekçeleri
MADDE 63 – (1) Müfettişlerce, görevleri sırasında kendilerine yapılan sözlü şikâyetler

bir tutanağa bağlanır. Yapılan şikayetler, Başkanlığa ya da ilgili kuruma bildirilir.
(2) Ön inceleme yapılmasının gerektiği hallerde 61 inci maddeye göre işlem yapılır.
Ön inceleme raporlarının verileceği yerler
MADDE 64 – (1) Ön inceleme raporları, Bakanın veya Komutanın soruşturma izni

vermeye yetkili olduğu hallerde Başkanlığa, diğer hallerde yetkili mercilere verilir.
Ön incelemede usul ve yetki
MADDE 65 – (1) Müfettişler, ön inceleme görevlerini ve ön incelemenin gerektirdiği

işlemleri, 4483 sayılı Kanun ile 5271 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütürler.
(2) Ön inceleme konusu suça katılan ve 4483 sayılı Kanun kapsamına girmeyen kişilerle

ilgili olarak düzenlenecek tevdi raporu, yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.
Ayrıca, durum düzenlenecek ön inceleme raporunda belirtilir.

Araştırma ve ön inceleme raporlarında bağlantı
MADDE 66 – (1) Aynı konu veya kişiler hakkında hem araştırma ve hem de ön ince-

leme raporu düzenlenmesinin gerektiği hallerde, durum, araştırma ve ön inceleme raporlarında
bir başlık halinde belirtilir.

Disiplin soruşturması
MADDE 67 – (1) Disiplin soruşturması; memurlar ve diğer kamu görevlilerinin disiplin

hukukundan doğan sorumluluklarının saptanması amacıyla yapılır.
(2) Disiplin soruşturması, Bakan veya Komutan onayı ve Başkanlıkça verilen görev

emri üzerine yürütülür.
(3) Müfettişler, görevleri sırasında memurların disiplin suçu işlediklerini öğrendikle-

rinde, gerekli bilgi ve belgeleri toplayarak disiplin soruşturması yapılabilmesi için durumu bir
yazı ile Başkanlığa bildirerek disiplin soruşturması onayı isterler.

(4) Müfettişler, disiplin soruşturması yapılmasının talep edilmesi ve otuz gün içinde
gerekli Bakan veya Komutan onayının alınamaması halinde, topladıkları bilgi ve belgeleri dizi
pusulasına bağlı olarak Başkanlığa teslim ederler.

(5) Müfettişler, disiplin soruşturması görevlerini ve disiplin soruşturmasının gerektirdiği
işlemleri, 7068 sayılı Kanun ile 657 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütürler.

29 Ağustos 2019 – Sayı : 30873                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



Disiplin soruşturma raporlarının verileceği yerler
MADDE 68 – (1) Disiplin soruşturma raporları, Başkanlığa sunulur.
(2) Disiplin soruşturma raporları, ilgili birimlere veya disiplin amirleri ve kurullarına

Başkanlıkça gönderilir.
Devir
MADDE 69 – (1) Müfettişler Bakan onayına dayalı olarak yürüttükleri araştırma, ön

inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma görevleri sırasında, diğer yetkili mercilerin onay-
ları ile başlatılan ve henüz bitirilmeyip raporu yetkili mercilere teslim edilmemiş bu tür görev-
lere ilişkin bilgi ve belgeleri yazı ile devralırlar.

Amiraller hakkındaki işlemler
MADDE 70 – (1) Amiraller hakkında müfettişlerce yapılması öngörülen veya gereken

araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturmalar; mülkiye müfettişince müstaki-
len ya da mülkiye müfettişi ve Kurul müfettişiyle birlikte yapılır.

Muhakkik görevlendirmesi
MADDE 71 – (1) Araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma görev-

lerine ihtiyaç duyulması durumunda merkez veya taşra birimlerinden muhakkik görevlendir-
mesi yapılabilir. Görevlendirme Komutan veya yetki vermesi durumunda Başkan tarafından
yapılır.

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Değerlendirme Görevleri ve Raporları

Değerlendirme
MADDE 72 – (1) Değerlendirme; personelin genel tutum ve davranışları, performans-

ları ile hizmet ve çalışmalarının tespit edilerek mevzuat, etik ilkeler ve hizmet gerekleri bakı-
mından irdelenmesi suretiyle bir kanaate varılması amacıyla yapılır.

Değerlendirme raporları
MADDE 73 – (1) Değerlendirme raporları, en az iki müfettiş tarafından birlikte dü-

zenlenerek doğrudan Başkanlığa sunulur.
(2) Değerlendirme raporlarının, yazılı bilgi ve belgelere dayandırılması esastır. Gerekli

hallerde ilgililerin şifahi beyanlarına da başvurulur. Bu durumda, dinlenenlerin hüviyet ve be-
yanları müfettişlerce tutanağa bağlanır.

(3) Değerlendirme raporlarının bir örneği, Başkanlık tarafından personelin özlük dos-
yalarına konmak üzere ilgili birime gönderilir.

(4) Değerlendirme raporu, ilgili birimlerce görevde yükselme, atama, yer değiştirme
ve benzeri özlük işlemlerinde dikkate alınır.

Değerlendirme belgeleri
MADDE 74 – (1) Değerlendirme belgeleri, teftiş ve denetleme görevi sırasında Bakan

veya Komutan tarafından belirlenen personel hakkında düzenlenir.
(2) Değerlendirme belgeleri, 72 nci madde hükmü dikkate alınarak düzenlenir ve 73 üncü

maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarındaki işlemlere tabî tutulur.
Değerlendirme raporları ve belgelerinin niteliği
MADDE 75 – (1) Değerlendirme raporları ve belgeleri, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 26 ncı maddesinde belirtilen kurum içi görüş ve tavsiye nite-
liğindedir.

ON İKİNCİ BÖLÜM
Kamu Zararlarından Doğan Alacaklar

Genel olarak kamu zararlarından doğan alacaklar ile diğer alacakların tespiti
MADDE 76 – (1) Müfettişler teftiş, araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve

soruşturma görevleri sırasında tespit ettikleri kamu zararları ve diğer alacakları, teftiş raporla-
rında belirtirler ve düzenledikleri raporun bir örneğini ilgili harcama birimine verirler.
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(2) Kamu zararlarından doğan alacakların takip ve tahsili, 27/10/2006 tarihli ve
2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine, diğer alacakların takip ve tahsili
ise genel hükümler ile Hazine ve Maliye Bakanlığının bu konudaki düzenlemelerine göre yü-
rütülür.

(3) Yapılan işlemler ve sonuçları silsile yoluyla Komutanlığa bildirilir.

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulanacak hükümler
MADDE 77 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.
Mühür ve kimlik belgesi
MADDE 78 – (1) Müfettişlere, numaralı, resmî bir mühür verilir.
(2) Müfettişlere, fotoğraflı ve Komutan tarafından imzalanmış bir kimlik belgesi verilir.

Kimlik belgesi, istenmesi halinde görev sırasında ilgililere gösterilir.
Araç ve gereçler
MADDE 79 – (1) Müfettişlere ve denetleme üyelerine görevleri ile ilgili gerekli araç

ve gereçler Komutanlık tarafından sağlanır.
Yolluk ve diğer hakların alınması
MADDE 80 – (1) Müfettişler ve denetleme üyeleri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı

Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendi hükmünden yararlanırlar.
(2) Müfettişler ve denetleme üyeleri bilirkişi, tercüme, posta, taşıma ve diğer giderlerine

konu hizmet alımları karşılıklarını, yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde alırlar.
(3) Müfettişler ve denetleme üyeleri yolluk ve diğer haklarını 31/12/2005 tarihli ve

26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Bel-
geleri Yönetmeliği çerçevesinde düzenleyecekleri yolluk bildirimi ve eklerinde gösterirler.

(4) Müfettişler ve denetleme üyeleri düzenledikleri belgeleri ve eklerini var ise Baş-
kanlık bünyesindeki, yok ise bu maksatla bu konuda görevli harcama birimine verirler. Hake-
dişler, harcama birimi tarafından ödenir. Başkanlık ihtiyaçlarının, ikmal mevzuatı kapsamında
ilgili birimlere bildirilerek tedariki sağlanır.

Tatillerin başka yerlerde geçirilmesi
MADDE 81 – (1) Çalışma merkezlerinin dışında tek başına çalışan müfettişler ve heyet

başkanları Başkanlığa, grup halinde çalışanlar heyet başkanına ve diğer müşterek görev yürü-
tenler kıdemli müfettişe bilgi vermek suretiyle, ulusal bayramları, hafta tatillerini ve genel ta-
tilleri, görevli bulundukları yerler dışında da geçirebilirler.

Teftiş hizmetleri yıllık değerlendirme toplantısı
MADDE 82 – (1) Komutanın onayıyla Başkanlık tarafından;
a) Uygulamada görülen hata ve noksanlıkları tespit ederek müşterek sonuçlara varmak

ve uygulama birliğini sağlamak,
b) Müfettişlerin deneyim ve görüşlerini paylaşarak bunlardan yararlanmak,
c) Kurulu ilgilendiren mevzuatta meydana gelen gelişme ve değişiklikleri izlemek ve

değerlendirmek,
amacıyla yılda en az bir defa değerlendirme toplantısı yapılabilir.
(2) Değerlendirme toplantısı görev merkezleri, çalışma merkezi ya da Komutan tara-

fından uygun görülecek başka mahallerde düzenlenebilir.
(3) Değerlendirme toplantısında, en iyi uygulama örnekleri ile sıkça yapılan ortak yan-

lışlar ve hatalar belirlenip değerlendirilerek ilgili birimlerle paylaşılır. Varılan sonuçlar bir rapor
halinde yayımlanır.
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Bilgi verme
MADDE 83 – (1) Müfettişler, görev yerlerine varış ve ayrılışlarını yazı, faks, mesaj,

telefon gibi iletişim araçlarıyla Başkanlığa bildirirler.
Yayınlar ve kitaplık
MADDE 84 – (1) Komutanlık, Resmî Gazete, kanunlar, kanun hükmünde kararname-

ler, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, Cumhurbaşkanı kararları, tüzükler, yönetmelikler ile bi-
limsel ve yargısal içtihatları içeren yayınları kitap veya bilgisayar ortamında temin ederek mü-
fettişlerin yararlanmasına sunar.

İç ve dış denetim birimleri ile ilişkiler
MADDE 85 – (1) Yıllık teftiş ve denetleme programlarının planlanması ve koordinas-

yonu, teftiş ve denetleme kapsamının en uygun şekilde belirlenmesi, mükerrer denetimlerin
önlenmesi, teftişlerde ve denetlemelerde verimliliğin artırılması, ortak eğitim olanakları gibi
hususlar ile karşılıklı olarak denetim faaliyetine ilişkin çalışma bilgilerine ulaşılması konula-
rında Sahil Güvenlik Komutanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı ve diğer dış denetim birimleri
ile mevcut bilgiler paylaşılır, iş birliği sağlanarak teftiş ve denetleme faaliyetleri eşgüdüm içe-
risinde sürdürülür.

Yönerge
MADDE 86 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin konulara açıklık getirmek

amacıyla yönerge düzenlenebilir.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Başkanlığın bütçe

ve gerçekleştirme işleri ile diğer mali hizmetlerini yerine getirmekte olan harcama birimi; Baş-
kanlığa, Komutanlık bütçesinde tertip açılıp ödenek tahsis edilene ve harcama yetkisi verilene
kadar bu işleri ve hizmetleri ifa etmeye devam eder.

Yürürlük
MADDE 87 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 88 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 75)

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve
Şehircilik Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat mali-
yetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı
değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi De-
ğerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel ol-
duğu hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2020 yılında uygulanacak bina metrekare
normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur. 
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 7456 

—— • —— 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 

 7390/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2019/2020 kampanya döneminde Fabrikamızda Yaş Pancar Posası Paketleme 

Makinesinin Hizmet Alımı İle Çalıştırılması hizmet alımı işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt numarası : 2019/410713 

1 - İdarenin 

a) adresi : Beşyüzevler Mh. Şeker Fabrikası Cd. No. 164 Ereğli/ 

KONYA 

b) telefon ve faks numarası : 0332 7345930-36 - 0332 7345938 

c) elektronik posta adresi : - 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 20.000 ton (1.000Kg’lık), 5.000 ton (500Kg’lık) toplam 

25.000 ton (tahmini) yaş pancar posasının paketlenmesi, 

depolama alanına taşınması, nakliye araçlarına 

yüklenmesi, makinelerin bakım ve tamiratlarının 

yapılması işidir. 

b) Yapılacağı yer : Ereğli Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : Fabrikamızın 2019/2020 pancar kampanya dönemi 

3 - İhalenin 

a) yapılacağı yer : Ereğli Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) tarihi ve saati  : 10/09/2019 Salı günü, saat 14:30 

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir (KDV. 

Dahil) 118,00.- TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 -Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 7384/1-1 
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SANALLAŞTIRMA LİSANSI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 

İhtiyacı Sanallaştırma Lisansı ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi ile istenilen 

Vmware VCloud Suite 7 Standard marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi 

ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, ihale dokümanı, marka/model ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek 

şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 10/09/2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesi ile istenilen Vmware VCloud Suite 7 Standard marka/modeline 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 7387/1-1 
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GENEL HİZMET İŞLERİNİN SATIN ALINMASI İŞİ (LOKOMOTİF, JENARATÖR, RAY 

OTOBÜSÜ, YOLCU VAGON VE YÜK TRENİ FURGONLARI TEMİZLİĞİ)  

HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2019/403092 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis 

Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000-71123     0 346 221 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi : sivasaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 

1. Kısım: 16.09.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında 3,5 ay süreyle (107 Takvim Günü) 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Loko Bakım Atölye Müdürlüğünde 2 işçi ile Lokomotif ve 

Jeneratör Vagonun Yıkanması ve temizliği Genel hizmet işlerinin Satın Alınması İşi 

2. Kısım: 16.09.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında 3,5 ay süreyle (107 Takvim Günü) 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Kars İkmal Merkezine 3 İşçi ile Genel hizmet işlerinin ( Ray Otobüsü, 

Yolcu Vagonları ve Yük Treni Furgonları Temizliği) Satın Alınması İşi 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız TCDD Taşımacılık A.Ş. 4734 Sayılı Kanunun 3G 

Maddesi uyarınca Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile Kısmi 

Tekliflere açık olarak ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosuna (Giriş kat Ek Bina, Z-32 nolu oda) 11/09/2019 Çarşamba 

günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve 

saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat, 34 nolu oda) 

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosunda (Giriş kat Ek Bina, Z-32 nolu oda) görülebilir. İhaleye 

teklif verecek Firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli 

Teşekkülümüz Banka Hesap Numaralarına 100,00TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve 

Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat Ek Bina, Z-32 nolu oda) temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 7388/1-1 
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TAŞINMAZIN 2000,00 m2 KISMINA PREFABRİK (EN AZ) KAPALI ALAN YAPILARAK 

DEĞİŞİK TİCARİ AMAÇLI VEYA HALI SAHA OLARAK  

KULLANILMAK ÜZERE KİRALANACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü/Merkez Emlak Komisyonu 

Başkanlığından:  

1 - Siirt İli, Kurtalan İstasyon sahası, 430 ada, 2 sayılı parselde bulunan 8316,36 m2 

taşınmazın 2000,00 m2 kısmına prefabrik (en az) kapalı alan yapılarak Değişik Ticari Amaçlı 

veya Halı Saha olarak kullanılmak üzere aylık KDV hariç 5.370,00 TL/Ay muhammen bedel 

üzerinden ihaleye çıkılmak suretiyle kiralanacaktır. 

2 - İhale 18.09.2019 Çarşamba günü saat 14.00 de TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Malatya 

adresinde Taşınmaz İhale Komisyonunca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. 

3 - Geçici teminat bedeli 16.110,00 TL olup nakit yatırılması halinde en geç ihale günü 

saat 14.00’e kadar Malatya 5. Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü veznesine 

yatırılacak, yatırıldığına dair makbuz alınacaktır. 

4 - İhale şartname bedeli 2.000,00 TL+KDV olup şartnamenin, satın alındığına dair 

makbuz, alınacaktır. 

5 - İhaleye katılmak isteyenler İhale dosyasını en geç 18.09.2019 Çarşamba günü saat 

14:00 e kadar TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir. 

6 - İhaleye yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale Şartnamesi TCDD 5. Bölge Emlak Müdürlüğü-Malatya adresinde ücretsiz 

görülebilir veya temin edilebilir. 

8 - Posta ile yapılan teklifler geçerlidir. Gerek posta ile gerekse elden süresi içinde 

yapılmayan ve ihalenin esasını değiştirecek nitelikte belgeleri eksik olan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 

9 - Kiraya verilecek taşınmaz demiryolu kenarı olması nedeniyle can ve mal emniyet 

tedbirleri ilgilisine aittir. 

10 - Taşınmaza ait her türlü projelendirme, düzenleme ve izinlerin alınması ilgilisine 

aittir. 

11 - İlgili Kurum ve Kuruluşlardan her türlü iznin ve ruhsatların ilgilisi tarafından 

alınması, bunlar için 12 ay süre verilmesi, bu sürede gerekli izinlerin alınmaması halinde, 

işlemlerin olumlu yönde ilerlemesi ve TCDD uygun görmesi halinde 12 ay daha süre verilecek ve 

bu süreler için ön sözleşme imzalanacak ve kira bedelinin %20 sinin peşin tahsil edilecek bu 

sürede izin ve ruhsatların alınmaması halinde teminatın irad kaydedilerek sözleşme fesh 

edilecektir. 

12 - Gerekli iznin ve ruhsatların alınmasına müteakip 31.12.2030 tarihine kadar geçerli 

ana sözleşme akdedilecek, sözleşme imza tarihinden ve yapılacak kapalı alan projenin 

Kuruluşumuz tarafından onaylandıktan sonra 12 ay inşaat süresi verilecek ancak işlemlerin 

olumlu ilerlemesi ve Kuruluşumuzca uygun görülmesi halinde bu süre kadar ek inşaat süresi 

verilecek bu sürelerde gerekli teminatlar alınacak kira bedelinin %20 si peşin tahsil edilecek 

işletme dönemine geçildiğinde kira bedelinin tam olarak tahsil edilecektir. 

13 - Sözleşme dönemi içerisinde her yıl TÜFE deki on iki aylık ortalamalara göre değişim 

ile kiralanan yerin durumu, çevredeki gelişmeler ve çevre emsal kira bedelleri dikkate alınarak 

artırılacaktır. 
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14 - İlgili kurumlardan izin alınabilmesi halinde en az 2000,00 m2 kapalı alan yapılacak 

kapalı alanla ilgili Bölge Müdürlüğünün uygun göreceği her türlü proje inşaat, bakım, onarım ve 

masrafları ilgilisine aittir. 

15 - Söz konusu alan üzerine İlgili Kurumlardan izin alınabilmesi halinde en az 2000,00 m2 

kapalı alan yapılacaktır. 

16 - Kiralanacak alanın etrafı güvenlik amacıyla ihata altına alınacaktır. 

17 - Tesiste alkollü içecek satışı yapılmayacaktır. 

18 - 828 numaralı tamimde belirtilen demiryolu koridor genişlikleri ve güvenlik 

mesafeleri ile Bilim, Sanayi ve teknoloji Bakanlığının 18.06.2014 Tarih ve TS 11939/T2 sayılı 

mecburi Standart Tebliğine göre yanıcı, patlayıcı maddeler ve can ve mal güvenlik mesafelerine 

uyulması ve bu doğrultuda gerekli emniyet ve güvenlik tedbirleri alınacaktır. 

19 - Teşekkülümüzün ihtiyacı veya taşınmazın yeniden düzenlenmesi, değerlendirilmesi 

ve satışı söz konusu olduğunda, yapılacak tebligata müteakip en geç 2 ay içerisinde herhangi bir 

hak talebinde bulunulmadan taşınmazın şartsız ve nizasız tahliye edilecektir. 

20 - İhaleye katılan istekliler arasında en yüksek teklifi veren 1. talipli ile sözleşme 

imzalanacak olup 1. taliplinin sözleşme imzalamaması halinde geçici teminat irad 

kaydedilecektir. İhale Komisyonunca uygun görülmesi halinde 2. talipli ile sözleşme 

imzalanacaktır. 2. Taliplinin de sözleşmeye gelmemesi halinde geçici teminatı irad 

kaydedilecektir. 

21 - İhaleye tek katılım olması halinde Yönetmenliğin 48-1/c maddesine göre pazarlık 

usulüne geçilecektir. 

22 - İhaleye Katılacak isteklilerden; 

A) İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde: 

—Kanuni İkametgâh Belgesi, 

—Nüfus Cüzdanı sureti, 

—Noter tasdikli imza sirküleri, 

—Savcılıktan iyi hal kâğıdı (Sabıka kaydının olması halinde Mahkeme Kararı ile birlikte 

verilecektir.), 

—Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış faaliyet 

belgesi, Kayıtlı değil ise kaydının olmadığına dair belge veya taahhütname, 

—İsteklinin Vergi Dairesine borcunun olmadığına veya Vergi Dairesinde kaydı 

bulunmadığına ait belge veya taahhütname, 

—İsteklinin Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına veya Sosyal Güvenlik 

Kurumunda kaydı bulunmadığına dair belge veya taahhütname. 

—Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair geçici teminat makbuzu ya da teminat 

mektubu, 

—İsteklilerin vekâleten temsil edilmesi halinde, vekilin Noter tasdikli vekâletnameleri, 

imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan sureti, 

—Kurtalan Gar Şefliğinden alınmış yer görme belgesi 

—Türkiye’deki tebligat adresi (Şartname eki örneğine göre), 

—Şartname satışına ait TCDD vezne makbuzunun aslı veya fotokopisi, 

—Şartname eki Özel Şartlarda (olması durumunda) istenilen belgelerin verilmesi ve 

koşulların sağlanması, 
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B) İsteklilerin Tüzel Kişilik Olması Halinde, 

—Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan ortaklık ve sermaye 

durumlarının ihalenin yapıldığı tarihte geçerliliğini koruduğunu belirtir belge, 

—Tüzel kişiliğe ait ihalenin yapıldığı yıl içerisinde halen faaliyette bulunduğuna dair 

Ticaret ve Sanayi Odasına ait kayıt belgesinin aslı veya aynı odadan alınmış ihalenin yapıldığı yıl 

vizesini içeren kimlik kartı, 

—Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edenlerin bu işle ilgili imza sirküleri ve Nüfus 

Cüzdan sureti, 

—Tüzel kişiliğin son döneme ait vergi beyannamelerinde beyan edilen gelir ve kurumlar 

vergilerinin, ödendiğine ve borcunun olmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ve SGK’dan 

(Sosyal Güvenlik Kurumu) borcunun bulunmadığına dair belge veya taahhütname. 

—Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair geçici teminat makbuzu ya da teminat 

mektubu, 

—İsteklilerin vekâleten temsil edilmesi halinde, vekilin Noter tasdikli vekâletnameleri, 

imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan sureti, 

—Kurtalan Gar Şefliğinden yer görme belgesi 

—Türkiye’deki tebligat adresi (Şartname eki örneğine göre), 

—Şartname satışına ait TCDD vezne makbuzunun aslı veya fotokopisi, 

—Şartname eki Özel Şartlarda (olması durumunda) istenilen belgelerin verilmesi ve 

koşulların sağlanması, 

C) İsteklilerin Ortak Girişim Olması Halinde, 

- Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişi olma durumlarına göre her birinin Bu 

maddenin A ve B bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ve Şartname eki örneğe 

uygun olarak hazırlanmış ve tescil edilmiş ortaklığa ait sözleşme. A, B, C bentlerinde istenilen 

belgelerin tümünün aranan şartlara haiz olarak “ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış” 

asılları veya Noter tasdikli suretleri olması zorunludur. 

Taahhütname veren isteklilerden ihaleyi kazanan istekliden ilgili Kurumlardan, kaydı 

veya borcu olmadığına dair belge getirmesi istenecek olup TCDD tarafından belirtilen süre 

içerisinde bu belgeleri getirmeyen veya taahhüdünün geçerli olmadığı tespit edilen isteklinin 

geçici teminatı irat kaydedilecektir. 

D) Teklif Mektubu, 

***(İstenilen belgelerin tümü son üç ay içinde alınmış asılları veya noter tasdikli suretleri 

olacaktır)*** 

16 - TCDD bu ihalede 2886 sayılı “Devlet İhale Kanunu” ve 4734 sayılı “Kamu İhale 

Kanunu”na tabi değildir. Bu nedenle de bu işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte, 

dilediği istekliye ihale etmekte veya ihaleyi dilediği usulde yeniden yapmakta tamamen serbesttir. 

Teklif veren istekliler bu hususa itiraz etmeyeceklerini peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir. 

İlgililere duyurulur. 

ADRES : TCDD Genel Müdürlüğü. 

  5. Bölge Müdürlüğü - MALATYA 

TEL : 0 422 212 48 00 / 308 

FAKS : 0 422 212 90 39 

İNTERNET ADRESİ : www.tcdd.gov.tr 7444/1-1 
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31 ADET İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR. 

Bodrum Mumcular Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Bodrum Mumcular Küçük Sanayi Sitesi (II. Kısım) alanına ait 

31 adet işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin 

tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Mumcular Mahallesi, 269 Sokak No: 2A Bodrum/MUĞLA 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 31 adet işyeri yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Bodrum /MUĞLA 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 

5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2020 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2019 B.F. ile) : 6.776.395 TL  

f) Geçici Teminatı : 203.291,85 TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu 

Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 17/09/2019 - Saat 10.00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veya yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen 

bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin ve 

bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen 

diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği veya Mimar Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 

işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 
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2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) Keşif bedelinin %3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3’üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya 

Bodrum Mumcular Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Mumcular Mahallesi, 

269 Sokak No: 2A Bodrum / MUĞLA adreslerinde görülebilir veya 600 TL karşılığı Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.  

 7383/2-2 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi I. Etap (100 

Ha.) alanına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Cumhuriyet Mah. Karapınar Cad. Şen Sk. No: 2/2 

Polatlı / ANKARA 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Organize Sanayi Bölgesi I. Etap (100 Ha) alanına ait 

yol, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu ve kamera sistemi 

inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Polatlı / ANKARA 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2019 B.F. ile) : 26.969.500 TL 

f) Geçici Teminatı :      809.085 TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu. 2151. Cad. No: 154    1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 24/09/2019 - Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
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3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 

ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
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G) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    1. Kat 155 

nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün 

ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate 

alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3’üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasında veya 

Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Cumhuriyet Mah. 

Karapınar Cad. Şen Sk. No: 2/2 Polatlı / ANKARA adreslerinde görülebilir veya 600 TL karşılığı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11 - Müteşebbis Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 7434/2-1 
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DEZENFEKSİYON ÜNİTELİ DEBRİMAN VE HİDROTERAPİ KÜVETİ  

SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) adet 

Dezenfeksiyon Üniteli Debriman ve Hidroterapi Küveti Sistemi alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3’üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4’üncü maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasların 20. Maddesinin (f) 

bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası  : 2019/407985 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi, Avşar Kampüsü- 12 Şubat / 

KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 (344) 300 1064 

c) Elektronik posta adresi  : arsproje@ksu.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

     internet adresi (varsa) : http://bap.ksu.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tıbbi Cihaz, Dezenfeksiyon Üniteli Debriman ve 

Hidroterapi Küveti Sistemi, 1 Ad. 

b) Teslim yeri/yerleri  : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp 

Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 

A.B.D. 

c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 60 (Altmış) 

takvim günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi, Avşar Kampüsü, 12 

Şubat/KAHRAMANMARAŞ 

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri : Tarih: 10/09/2019 Saat: 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.1’den 

görülebilir. 
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.4’ten 

görülebilir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.5’ten 

görülebilir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.6’dan 

görülebilir. 

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teknik şartnameye uygunluk ve teklif 

edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.ksu.edu.tr adresinde görülebilir ve ihale doküman 

bedeli olarak 100,00- Türk Lirası karşılığında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nden satın alınabilir. İhale 

dokümanını almak isteyenler bedelini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığının Vakıfbank Kahramanmaraş şubesinin TR59 0001 5001 5800 7294 

0056 42 no.lu hesabına yatırabilirler. 

7.2. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Başvurular 10/09/2019 Salı günü saat 10:00’a kadar Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine elden teslim edilecektir. Bu 

tarih ve saatten sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam birim fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İhalede kısmi teklif verilmeyecektir. 

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12 - İstenilen belgeler dizin halinde sıra ile isimleri yazılmış olarak verilecektir. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

14 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 

günüdür. 

15 -Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararnamenin eki hükümlere göre yapılacaktır. 

 7346/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türk Optisyen - Gözlükçüler Birliğinden: 

 
 7442/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığından: 

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU 

14.06.2017 tarihinde Tekirdağ Çorlu Havalimanı’ndan Öğretmen Pilot Melike KUVVET 

(TR-A-11467) ve Öğrenci Pilot Ferhan BOZKIR (14616) kumandasında kalkış yapan Ayjet 

Anadolu Yıldızları Hava Taşımacılığı ve Uçuş Eğitimi Hizmetleri A.Ş.’ne ait Diamond DA20-C1 

tipi TC-AYM tescil işaretli eğitim uçağı touch & go çalışması sırasında yere sert vurarak kaza 

yapmıştır. Söz konusu kazada ölen ya da yaralanan olmamış olup, uçağın ön iniş dikmesi kırılmış; 

ana iniş takımlarının, kuyruğun ve pervanenin ise hasarlanması sonucu maddi hasarlı kaza 

meydana gelmiştir. 

Söz konusu hava aracı kazası ile ilgili olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme 

Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir. 

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu 

incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler. 

 7386/1/1-1 

—— • —— 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığından: 

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU 

12.09.2017 tarihinde Güneydoğu Havacılık A.Ş. İşletmesine ait TC-UGV tescil işaretli 

Tecnam F2008 JC tipi, tipi seri numarası 1079 olan hava aracı, LTBR-LTBR VFR eğitim uçuşu 

sırasında saat 06:15 UTC civarında, mecburi iniş çalışması yaparken yumuşak zeminli araziye 

iniş yapmış ve kabotaj olarak durmasıyla hasarlı hava aracı kazası meydana gelmiştir. 

Söz konusu hava aracı kazası ile ilgili olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme 

Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir. 

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu 

incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler. 

 7386/2/1-1 

—— • —— 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığından: 

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU 

21.09.2017 tarihinde Skyline Ulaşım ve Ticaret A.Ş. işletmesine ait TC-KON tescil 

işaretli, Cessna Citation VII C650 tipi, seri numarası 650-7084 olan hava aracı, LTBA-LCEN 

uçuşu için 3 mürettebat ve 1 yolcu toplam 4 kişi ile 18:04 UTC’de LTBA RWY35R kalkışı 

sırasında sağ ana iniş takımı lastiğinin patlaması nedeniyle Atatürk Havalimanına geri dönüş 

yapmış ve 35R pistine inişini müteakip pist üzerinde duramamış ve pist sonu sağ tarafından pist 

dışına çıkmış, meydan lokalizer kulübesine çarpması sonucu yangın çıkmış ve su kanalını aşarak 

durmasıyla sonuçlanan hasarlı hava aracı kazası meydana gelmiştir. 

Söz konusu hava aracı kazası ile ilgili olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme 

Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir. 

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu 

incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler. 

 7386/3/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığından: 

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU 

04.11.2017 tarihinde, Pam Air Hav. ve Tur. San. Tic. A.Ş. işletmesindeki TC-UEY tescil 

işaretli G 4-2 Trixy tipi Gyrocopter, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pam Air (ZZZZ) çim pistine 

inişi esnasında kontrolünü kaybederek pisten çıkma temayülü göstermiş, pilotun kumanda 

müdahalesi ile pist içinde tutulmaya çalışıldığı sırada hava aracının dengesinin bozulması ve 

zeminin de yumuşak olması neticesinde sağ tarafına doğru devrilerek durması ile sonuçlanan 

hasarlı hava aracı kazası meydana gelmiştir. 

Söz konusu hava aracı kazası ile ilgili olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme 

Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir. 

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu 

incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler. 

 7386/4/1-1 

—— • —— 

Büyükorhan Belediyesi Büyükorhan Yaylakent Akaryakıt İnşaat Turizm Taşımacılık 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden:  

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI İLANI 

 

 7443/1-1 
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

- Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 

Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri alınacaktır. 

- İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz 

internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

- Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuruların ilgili Birimlere 

şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. İnternetten yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

 

BİRİMİ 

BÖLÜM/ 

ANABİLİM DALI/ 

PROGRAM UNVAN DER. AD. AÇIKLAMA 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Bankacılık ve Finans 

Bölümü/ Bankacılık ABD 

Araştırma 

Görevlisi 
6 1 

“Bankacılık” veya “Muhasebe, Finans 

ve Bankacılık” Anabilim Dalında 

doktora yapıyor olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Endüstri Mühendisliği 

Bölümü/Endüstri 

Mühendisliği ABD 

Araştırma 

Görevlisi 
6 1 

Endüstri Mühendisliği bölümü lisans 

mezunu olup, Endüstri Mühendisliği 

Anabilim Dalında tezli yüksek lisans 

yapıyor olmak. 

İlahiyat 

Fakültesi 

Temel İslam Bilimleri 

Bölümü/Arap Dili ve 

Belagatı ABD 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek 

6 1 

Temel İslam Bilimleri alanında tezli 

yüksek lisans yapmış olup, en az 1 yıl 

Yükseköğretim Kurumlarında ders 

verme tecrübesine olmak. 

İlahiyat 

Fakültesi 

Temel İslam Bilimleri 

Bölümü/Kur'an-ı Kerim 

Okuma ve Kırâat İlmi 

ABD 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

6 2 

Temel İslam Bilimleri alanında tezli 

yüksek lisans yapmış olup, Diyanet 

İşleri Başkanlığı tarafından verilmiş 

“Hafızlık” belgesine sahip olmak. 

Cumhuriyet 

MYO 

Otel, Lokanta ve İkram 

Hizmetleri 

Bölümü/Aşçılık Programı 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

5 1* 

Lisans mezunu olup, ilgili alanda en 

az 2 yıl tecrübesi bulunmak ve Milli 

Eğitim Bakanlığı tarafından verilmiş 

“Aşçılık” belgesine sahip olmak 

Sivas MYO 

El Sanatları 

Bölümü/Geleneksel El 

Sanatları Programı 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

5 1* 

Lisans mezunu olup, ilgili alanda en 

az 2 yıl Yükseköğretim Kurumlarında 

ders verme tecrübesi olup, Kültür 

Bakanlığı tarafından verilmiş 

“Geleneksel El Sanatları Sanatçısı” 

belgesine sahip olmak. 

Rektörlük 
Uluslararası İlişkiler 

Birimi 

Öğretim 

Görevlisi 

(Uygulamalı 

Birim) 

6 1** 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve 

Edebiyatı, İngilizce-Mütercim 

Tercümanlık, Uluslararası İlişkiler ve 

dengi bölümlerden lisans mezunu 

olup, ilgili alanlardan birinde tezli 

yüksek lisans yapmış olmak 

 

* YÖK Yürütme Kurulunun 14 Kasım 2018 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde 

başvuruda ALES şartı aranmamaktadır. 

** Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 

80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. 

 7345/1-1 
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Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartlar ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma 
Kriterleri uyarınca “Profesör ve Dr. Öğretim Üyesi” alınacaktır. Başvuracak adayların; 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince yabancı dil asgari koşullarını 
sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evraklarla birlikte müracaat 

etmeleri gerekmektedir. 
İlan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.  

Genel Şartlar 
1) Başvurular ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacak 

olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

2) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması şarttır. 

3) Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması 
yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. 

Başvuruda İstenilen Belgeler 

Profesör kadrosuna başvuracak adaylar; dilekçesinde başvurmuş olduğu anabilim dalını 
belirterek, varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını 

gösterir belgeleri, özgeçmişlerini bilimsel yayınlarını (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri 
olarak gösterir şekilde) kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini 

icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden 
ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, katkılarını 
kapsayan ve belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur altı adet CD 

veya USB’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak Adayların dilekçesinde yabancı dilini ve 

başvurduğu anabilim dalını belirtmesi gerekmektedir. Varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi 
kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) 

özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosya ile bu 
dosyadaki belgeleri içeren salt okunur dört adet CD veya USB’yi ekleyerek ilgili Fakülte 
Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. 

 
İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER 

 

Birimi Bölümü 

Anabilim 

Dalı Unvan D. Adet Özel Şartlar 

Mimarlık 

Fakültesi 

Mimarlık 

Bölümü 

Mimari 

Tasarım ve 

Eleştiri 

Profesör 1 1 

Modernleşme, mekânsal 

dönüşüm ve kimlik üzerine ulusal 

ve uluslararası yayınlar yapmış 

ve bu konularda lisansüstü tez 

yürütmüş olmak; Mimarlık 

Eğitimi üzerine yayını ve mimari 

uygulaması bulunmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bilgisayar 

Yazılımı 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

4 1 

Veri Madenciliği, Biyoen-

formatik, Akıllı Ulaşım 

Sistemleri, Büyük Veri Analizi 

konularında araştırma çalışmaları 

ve uluslararası taranan bilimsel 

dergi yayınları ve bildirileri 

bulunmak, teorik ve pratik 

deneyimi olmak ve bu 

alanlardaki çalışmalara hitap 

eden bir doktora derecesine 

sahip olmak. 

 7356/1-1 
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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. 24. ve 23. 

maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama 

Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca 

Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın 

listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye 

katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım yayınlarını içeren CD’ye de ekleyerek 

Rektörlüğümüze ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat başvurmaları 

gerekmektedir. 

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden 

tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren CD’yi 4 nüsha halinde 

dilekçelerine ekleyerek ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat başvurmaları, ayrıca 

Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim 

alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları 

gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli 

doktora belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren CD’leri 4 nüsha halinde dilekçelerine 

ekleyerek ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde ilgili birime bizzat başvurmaları 

gerekmektedir.  

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir.  

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

 

TIP FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı Adet Aranan Şartlar 

Tıp Tarihi ve Etik Doçent 1 

- On dokuzuncu yüzyıl tıp tarihi, ruh sağlığı 

politikaları ve etiği alanında çalışmalar yapmış ve 

Biyoetik alanında İngilizce ders vermiş olmak 

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 
Doçent 1 

- Transplantasyon Anestezisi konusunda deneyimli 

olmak. 

Kalp ve Damar 

Cerrahi 
Doçent 1 

- Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi ameliyatlarında 

deneyimli olmak. 

Genel Cerrahi Doçent 1 

- Robotik Kolon ve Rektum Cerrahisinde deneyimli 

olmak ve bu konuda bilimsel araştırmalar yapmış 

olmak. 

Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Doçent 1 

- Ruhsal Travma ve komplike yas alanında eğitim 

almış ve deneyim sahibi olmak, 

- Bilişsel davranışçı terapi uygulayıcısı olmak. 

Nöroloji 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

- Alzheimer hastalığı, frontotemporal demans ve 

progresif afaziler konusunda çalışmalar yapmış 

olmak 
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Kulak, Burun ve 

Boğaz Hastalıkları 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

- İşitme kayıpları konusunda çalışmalar yapmış ve 

deneyimli olmak. 

Kulak, Burun ve 

Boğaz Hastalıkları 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

- Tükürük Bezi Tümörleri konusunda çalışmalar 

yapmış olmak ve deneyimli olmak 

Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

- Nörolojik Rehabilitasyon alanında çalışmalar 

yapmış olmak ve deneyimli olmak. 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Bölüm 

Kadro 

Unvanı Adet Aranan Şartlar 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yüksek 

lisans ve doktora programından mezun olmak, 

- Rehabilitasyonda nöro görüntüleme teknikleri 

konusunda deneyim sahibi olmak. 

Hemşirelik 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

- Hemşirelik bölümü mezunu olmak, 

- Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği doktora programından 

mezun olmak, 

- Eğitimde Simülasyon kullanmak konusunda 

deneyim sahibi olmak. 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Bölüm 

Kadro 

Unvanı Adet Aranan Şartlar 

Tıp Mühendisliği Doçent 1 

- Biyoteknoloji üzerine doktora eğitimli olmak, 

Biyomalzeme, doku mühendisliği ve 3B biyobasım 

uygulamaları alanlarında çalışmalar yapıyor ve 

deneyim sahibi olmak. 

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar 

Profesör 1 - Patoloji uzmanı olmak.  

Doçent 1 - Anestezi uzmanı olmak.  

Dr. Öğr. Üyesi 1 - Radyoloji uzmanı olmak.  

Dr. Öğr. Üyesi 1 - Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı olmak.) 

Dr. Öğr. Üyesi 1 
- Biyoloji lisans, Biyoteknoloji yüksek lisans ve Biyomühendislik 

doktora dereceleri bulunmak.  

Dr. Öğr. Üyesi 1 - Tıbbi Biyokimya uzmanı olmak.  

 

BAŞVURU ADRESİ: 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi  

Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL  

Tel: 0216 500 44 44 7314/1-1 
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Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI 

Öğretim üyesi alım ilanı; 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümünde görev yapmak üzere 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf 

Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen 

kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre 

asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları 

süresi içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan 

Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge 

olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak 

iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde 

yapılmayan, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen 

yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz. Başvuru için gerekli belgelere 

üniversitemiz web sitesinden (www.kapadokya.edu.tr) ulaşılabilir. 

 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Bölüm/Program 

Kadro 

Unvanı Özel Şartlar 

Kadro 

Sayısı 

İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Yüksek lisans ve doktorasını Kent 

ve Çevre Bilimleri anabilim dalında 

yapmış olmak. Çevre Felsefesi, 

Kentsel Dönüşüm veya Toplumsal 

Mücadeleler konularında çalışmaları 

bulunmak. 

1 

 

Öğretim üyesi dışındaki kadrolara personel alım ilanı; 

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 

Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır. 

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim 

Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi 

Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları 

taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla 

yapılacaktır. Başvuru için gerekli belgelere üniversitemiz web sitesinden (www.kapadokya.edu.tr) 

ulaşılabilir. 
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Sınav Takvimi: 

İlk Başvuru Tarihi : 29.08.2019 

Son Başvuru Tarihi : 12.09.2019 

Ön Değerlendirme Tarihi : 12.09.2019 

Sınav Tarihi : 13.09.2019 

Sonuç Açıklama Tarihi : 14.09.2019 

Posta Adresi : Kapadokya Üniversitesi 50420 Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir 

İletişim : ik@kapadokya.edu.tr 

 

Fakülte/Enstitü/ 

Yüksekokul Bölüm/Program 

Kadro 

Unvanı Özel Şartlar ALES 

Yabancı 

Dil 

Kadro 

Sayısı 

Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 
Çocuk Gelişimi Arş. Gör. 

Çocuk Gelişimi lisans 

mezunu olmak ve Çocuk 

Gelişimi veya Çocuk 

Gelişimi ve Eğitimi anabilim 

dallarından birisinde tezli 

yüksek lisans yapmış veya 

yapıyor olmak. 

70 50 1 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Uçak Elektrik - 

Elektronik 
Arş. Gör. 

Uçak Elektrik Elektronik, 

Elektrik Elektronik 

Mühendisliği veya Uçak 

Mühendisliği alanlarından 

birinden lisans mezunu 

olmak ve alanında tezli 

yüksek lisans yapmış veya 

yapıyor olmak. 

70 50 1 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Uçak Gövde 

Motor Bakım 
Arş. Gör. 

Uçak Gövde Motor Bakım, 

Makine Mühendisliği veya 

Uçak Mühendisliği 

alanlarından birinden lisans 

mezunu olmak ve alanında 

tezli yüksek lisans yapmış 

veya yapıyor olmak. 

70 50 1 

Meslek 

Yüksekokulu 

Sivil Havacılık 

Kabin Hizmetleri 
Öğr. Gör. 

Lisans mezunu olmak; 

belgelendirmek kaydıyla 

lisans eğitimi sonrasında 

kabin ekibi üyesi olarak en 

az beş yıl deneyim sahibi 

olmak. 

Muaf Muaf 1 

 7398/1-1 
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Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:  

Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile bu Kanuna 

dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 

Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik”te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla, araştırma görevlileri alınacaktır.  

Genel Şartlar:  

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 

* Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) alanlarındaki puan 

türünde 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak (ALES sınav muafiyetinden yararlanmayı 

başvuru dilekçelerinde talep eden adayların, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme 

aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES Sınavı, Sonuçların açıklanma tarihinden 

itibaren 5 yıl için geçerlidir). 

* İlgili Yönetmeliğin 6.Maddesinin (2) numaralı bendi kapsamında ve T.C. Yaşar 

Üniversitesi Senatosu’nun 20.06.2017 tarih ve 339 sayılı toplantı kararı gereği, öğretim üyesi 

dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda adaylarda; Mühendislik Fakültesi, 

İşletme Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu için 

yabancı dil (İngilizce) 100 üzerinden en az 80 puan almış olmak, Hukuk Fakültesi, Sanat ve 

Tasarım Fakültesi için yabancı dil (İngilizce) 100 üzerinden en az 65 puan almış olmak şartı 

aranır.  

* Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 

Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 

eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir. 

Özel Şartlar:  

* Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz 

beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.  

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:  

* Adayların başvurduğu Bölümü belirten ve ilgili akademik birim yönetimine hitaben 

yazılmış bir adet imzalı, güncel tarihli başvuru dilekçesi ((https://ik.yasar.edu.tr/formlar/) 

linkinden erişilen (-İlana Başvuru Formları başlığı altında yer alan -Araş.Gör.-Öğr.Gör. 

Kadrolarına Başvuru Dilekçe örneği) çıktı alınıp adayın güncel iletişim bilgileri eksiksiz 

yazılmalıdır). Son 6 ayda çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, 

resmi (onaylı) nüfus cüzdanı sureti, Lisans mezuniyet belgesi ile Lisans not dökümünün 

(transkript) resmi (onaylı) örnekleri, (şahsen başvurularda diplomaların asıllarının; Yabancı 

ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış denklik 

belgelerinin asıllarının getirilmesi önemle rica olunur, fotokopi kabul edilmemektedir).  

* 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca alım yapılacaktır. Tezli Yüksek Lisans, 

Doktora/Sanatta Yeterlik öğrencisi olduğunu belgeleyen, öğrenim görülen üniversitesinden 

güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve not dökümleri (transkripti). Yüksek lisans not 

dökümünde programın tezli olduğu belirtilmemişse, öğrenim görülen üniversitesinden tezli 

yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi (onaylı) ek belge ibraz edilmesi gerekmektedir.  

* Yabancı dil (İngilizce) resmi (onaylı) belge örneği (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM 

tarafından eşdeğer kabul edilen İngilizce sınav sonuç belgesi)  

* Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren (mahkeme veya bakaya durumunda 

olmamak) resmi (onaylı) belge 
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* Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (e-devlet üzerinden “Resmi 

Kuruma Hitaben” alınacak barkotlu belgenin “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv 

Kaydı Yoktur” ibaresini gösterir olması gerekmektedir) 

* Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ((https://ik.yasar.edu.tr/formlar/) 

linkinden erişilen - Güvenlik Soruşturması Formu eksiksiz olarak bilgisayar ortamında 

doldurulmalıdır) 

* Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) muafiyetinden 

yararlanmayı talep eden adayların, ilgili Yönetmeliğin 14.Maddesinin (1) numaralı bendi 

kapsamında, ilanda belirtilen kadroda tam zamanlı çalışmış/çalışmakta oldukları kurumlardan 

akademik kadro ve unvanını; çalışma başlangıç-bitiş tarihlerini belgeleyen güncel tarihli ve resmi 

(onaylı) çalışma/hizmet belgesi ile kadro atama yazısı getirmeleri ek olarak, Sosyal Güvenlik 

Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (halen bir kamu 

kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir) ile SGK Hizmet Dökümü (e-

devlet üzerinden alınan barkodlu belge) ibraz etmeleri zorunludur. 

* Adayların resmi/özel herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması 

gerekmektedir. 

* Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak 

onaylanmış olması gerekmektedir. E-devlet üzerinden temin edilip ibraz edilen belgeler başvuru 

esnasında e-devlet üzerinden doğrulanma işlemi yapılarak kabul edilecektir.  

Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 

Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol 

No:37-39 PK. 35100 Bornova - İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir. İnternet 

üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar 

Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve 

başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Kargo yolu ile başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili üniversite tarafından evrakların 

tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır. Adaylar, ilanda yer alan kadrolardan 

sadece birine başvurabilirler.  

 

Sınav Takvimi: 

İlk Başvuru Tarihi : 29.08.2019 

Son Başvuru Tarihi : 12.09.2019 

Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 18.09.2019 

Giriş Sınavı (Yazılı) Tarihi : 20.09.2019 

Nihai Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 27.09.2019 

 

(*) Eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan bu Fakültelere bağlı Bölümlerin Yazılı Giriş 

Sınavları İngilizce yapılacaktır. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, 

Üniversitemizin resmi erişim sayfasında https://ik.yasar.edu.tr/ duyurulacak olup, aynı zamanda 

tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylardan ilanda belirtilen şartları 

taşımadığı, başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı 

geçersiz sayılacak ve tüm işlemleri; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep 

edemeyeceklerdir. İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına 

sahiptir. 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 29 Ağustos 2019 – Sayı : 30873 

 

Fakülte 

Bölüm/ 

Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Adedi Aranan Şartlar 

Mühendislik Fakültesi (*) 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bölümü 

Araş. 

Gör. 
3 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans 

mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği 

alanında tezli yüksek lisans veya doktora 

eğitimine devam ediyor olmak. 

Elektrik-

Elektronik 

Mühendisliği 

Bölümü 

Araş. 

Gör. 
1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 

lisans mezunu olmak. Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği 

alanında tezli yüksek lisans eğitimine veya 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında 

doktora eğitimine devam ediyor olmak. 

Endüstri 

Mühendisliği 

Bölümü 

Araş. 

Gör. 
2 

Endüstri Mühendisliği veya eşdeğeri bir 

bölümden lisans mezunu olmak. Endüstri 

Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans 

veya doktora eğitimine devam ediyor 

olmak. 

Enerji 

Sistemleri 

Mühendisliği 

Bölümü 

Araş. 

Gör. 
1 

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 

lisans mezunu olmak. Makine Mühendisliği 

alanında tezli yüksek lisans veya doktora 

eğitimine devam ediyor olmak. 

Makine 

Mühendisliği 

Bölümü 

Araş. 

Gör. 
1 

Makine Mühendisliği Bölümü lisans 

mezunu olmak. Makine Mühendisliği 

alanında tezli yüksek lisans veya doktora 

eğitimine devam ediyor olmak. 

Yazılım 

Mühendisliği 

Bölümü 

Araş. 

Gör. 
2 

Yazılım Mühendisliği Bölümü veya 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans 

mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği 

alanında tezli yüksek lisans eğitimine 

devam ediyor olmak. 

İşletme Fakültesi (*) 

Ekonomi 

Bölümü 

Araş. 

Gör. 
2 

İktisat veya Ekonomi Bölümü lisans 

mezunu olmak, bu alanlardan birinde tezli 

yüksek lisans veya doktora eğitimine devam 

ediyor olmak. 

Uluslararası 

İlişkiler 

Bölümü 

Araş. 

Gör. 
2 

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi bölümü lisans mezunu 

olmak. Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, 

Kamu Yönetimi veya Bölge Çalışmaları 

alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak 

ve bu alanlardan birinde doktora eğitimine 

devam ediyor olmak. 

Uluslararası 

Lojistik 

Yönetimi 

Bölümü 

Araş. 

Gör. 
1 

İktisadi ve İdari Bilimler veya İşletme 

Fakültelerinin ilgili bölümlerinden lisans 

mezunu olmak. Uluslararası Lojistik 

Yönetimi alanında tezli yüksek lisans 

eğitimine devam ediyor olmak. 
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İletişim Fakültesi (*) 

Görsel İletişim 

Tasarımı 

Bölümü 

Araş. 

Gör. 
1 

Görsel İletişim Tasarımı veya Grafik 

Tasarım Bölümü lisans mezunu olmak. 

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı 

veya Sanat ve Tasarım alanında tezli yüksek 

lisans veya doktora eğitimine devam ediyor 

olmak. 

Mimarlık Fakültesi (*) 

İç Mimarlık ve 

Çevre 

Tasarımı 

Bölümü 

Araş. 

Gör. 
3 

İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı Bölümü lisans mezunu olmak. İç 

Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 

veya Tasarım Çalışmaları alanında tezli 

yüksek lisans veya doktora eğitimine devam 

ediyor olmak. 

Mimarlık 

Bölümü 

Araş. 

Gör. 
5 

Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak. 

Mimarlık, Şehir Bölge Planlama veya İç 

Mimarlık alanında tezli yüksek lisans veya 

doktora eğitimine devam ediyor olmak. 

Hukuk Fakültesi 

Özel Hukuk 

Bölümü, 

Ticaret 

Hukuku 

A.B.D. 

Araş. 

Gör. 
1 

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Özel 

Hukuk alanında tezli yüksek lisans 

eğitimine devam ediyor olmak. 

Sanat ve Tasarım 

Fakültesi 

Film Tasarımı 

Bölümü 

Araş. 

Gör. 
1 

Güzel Sanatlar Fakülteleri veya Sanat ve 

Tasarım Fakültelerinin Sinema alanındaki 

bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. 

Sinema alanında tezli yüksek lisans veya 

doktora eğitimine devam ediyor olmak. 

Müzik Bölümü 
Araş. 

Gör. 
1 

Güzel Sanatlar Fakülteleri veya Sanat ve 

Tasarım Fakültelerinin Müzik, Müzik 

Teknolojileri veya Kompozisyon 

(Bestecilik) bölümü lisans mezunu olmak. 

Bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans 

veya doktora/sanatta yeterlik eğitimine 

devam ediyor olmak. 

Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu (*) 

Turizm 

Rehberliği 

Bölümü 

Araş. 

Gör. 
1 

Turizm Rehberliği Bölümü lisans mezunu 

olmak. Turizm İşletmeciliği alanında tezli 

yüksek lisans eğitimine devam ediyor 

olmak. 

Yönetim 

Bilişim 

Sistemleri 

Bölümü 

Araş. 

Gör. 
1 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği veya Yönetim Bilişim 

Sistemleri Bölümü lisans mezunu olmak. 

Bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans 

veya doktora eğitimine devam ediyor 

olmak. 

 7391/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. 

Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 

Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli 

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 

2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu 

puan sıralaması esas alınmak suretiyle” Ek-1’de yer alan pozisyonlara Ek-2’de belirtilen 

mezuniyetlerden toplam 1146 (Bin yüz kırk altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

1. ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR 

1 - 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, 

2- 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel 

statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmeli 

personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 

4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 

üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 

Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına 

girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır. 

3- Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul 

edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe 

aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” 

sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir 

bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

2. ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR 

1 - 2018 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türünden 

en az 60 puan almış olmak, 

2- Son müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak, 

3- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli 

(Şoför) pozisyonuna başvuranlar için; 

-En az C sınıfı ehliyete sahip olmak, 

4- Avukat pozisyonuna başvuranlar için; 

- Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak, 

- Baro kayıt belgesine sahip olmak, 
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3. BAŞVURU İŞLEMLERİ 

Adaylar 12.09.2019-23.09.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki 

sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 23.09.2019 gecesi saat 

23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer 

şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir. 

Her aday ilanda yer alan EK-2’de belirtilen pozisyonlar için sadece bir öğrenim 

programından başvuruda bulunabilecektir. 

Adaylar Ek-2’de yer alan 10 ilden az olan pozisyonlar için il sayısı kadar, 10 ilden fazla 

olan pozisyonlar için en fazla10 adet tercihte bulunabilecektir. 

4. YERLEŞTİRME İŞLEMİ 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 

tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 

Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan 

özel şartları taşıyan ve başvuru yapan adaylar arasından 2018 yılına ait KPSS (B) grubu olmak 

üzere Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim 

mezunları için KPSSP94 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi 

yapılacaktır. 

Belirlenen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları taşıyanlardan sözleşme 

imzalamaya hak kazanan adaylar ile ilanda belirtilen her pozisyon sayısı kadar yedek aday 

belirlenecektir. 

Adaylar yerleştirme sonuçlarını 03.10.2019 tarihine kadar http://isealim.ogm.gov.tr 

adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir. 

Ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Sözleşme imzalamaya hak kazanan 

adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Genel Müdürlüğümüze başvurması 

gerekmektedir. 

- Sözleşme yapmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde müracaat etmeyenler, 

- Sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanlar, 

- İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler, 

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması tahkikatı olumsuz sonuçlananlar, 

yerine, sıraya göre en yüksek puanlı adaydan başlanılmak suretiyle sırasıyla sözleşme 

yapılmak üzere çağırılacaktır. 

KPSS' de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek 

başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki 

tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia 

edemeyecektir. 

İlan olunur. 
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 7457/1/1-1 

—— • —— 

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (ORMAN MÜHENDİSİ) ALIM İLANI 

Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. 

Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav 

Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesine 10/1/2019 tarihli ve 579 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 

eklenen hüküm çerçevesinde EK-1 de yer alan iller için sözleşmeli personel pozisyonunda 1150 

(bin yüz elli) adet mühendis (orman mühendisi) alımı yapılacaktır. 

1. ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel 

şartlara sahip olmak. 

b) Son başvuru tarihi 36 yaşından gün almamış olmak, 
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c) 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2018-KPSSP3) en az 60 puan 

almış olmak. 

ç) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği 

bölümlerinden mezun olmak, 

d) Entomoloji alanında mühendis pozisyonunda istihdam edilecekler için, orman 

mühendisliği lisans bölümünden mezun olmak ve orman entomolojisi dalında yüksek lisans 

yapmış olmak, 

e) Fitopatoloji alanında mühendis pozisyonunda istihdam edilecekler için, orman 

mühendisliği lisans bölümünden mezun olmak ve orman fitopatolojisi dalında yüksek lisans 

yapmış olmak, 

f) Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah 

kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan 

istenecektir.) 

g) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel 

statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmeli 

personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 

üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 

üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 

Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına 

girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır. 

h) Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul 

edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe 

aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” 

sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir 

bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

2. BAŞVURU VE SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI 

VE İLANI 

Adaylar 24.09.2019-07.10.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki 

sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 07.10.2019 gecesi saat 

23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer 

şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir. 

KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu, belirlenen 

pozisyon sayısının 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde 

bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. 

Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar 27.10.2019 tarihine kadar 

http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile durumlarını öğrenebilecektir. 

3. SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV YERİ VE TARİHİ İLE SINAVA KATILACAK 

ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER 

Sözlü ve uygulamalı sınav yeri ve zamanı 27.10.2019 tarihine kadar www.ogm.gov.tr. 

internet adresinde ayrıca ilan edilecektir. 

Adaylar sınava gelirken yanlarında; 

a) Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) 

bulundurmak zorundadır. 
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4. SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV KONULARI VE PUANI 

Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen sözlü ve 

uygulama sınav konularından sınava tabi tutulacaktır. 

1- Sözlü sınav konuları; 

a) Genel kültürü, 10 puan 

b) Genel ormancılık konuları hakkında bilgi düzeyi, 10 puan 

2- Uygulamalı sınav konuları; 

a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar, 20 puan 

b)Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı 

faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı 

organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin 

uygulamalar, 20 puan 

c)Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, 20 puan 

ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu 

elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar, 20 puan 

Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve 

üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü 

ve uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az 

70 puan alanlar başarılı sayılır. 

5. ASİL VE YEDEK NİHAİ BAŞARI LİSTESİ 

Adayların, 2018-KPSSP3 puanı ile sözlü ve uygulamalı sınavda aldıkları puanların 

aritmetik ortalaması alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, başarı sırası 

belirlenecektir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik 

tanınır. Ayrıca başarılı olanlar arasından sınav ilanında belirtilen pozisyon sayısı kadar yedek liste 

belirlenir. Asıl ve yedek olarak başarılı kabul edilenler http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki 

sistemden e-devlet şifreleri ile durumlarını öğrenebilecektir. 

Ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. 

6. YERLEŞTİRME İŞLEMİ 

Tercihler adaylar tarafından online olarak alınacak olup tercih işlemleri ayrıca 

www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir. 

Asil olarak başarılı kabul edilen adaylar Ek-1’de yer alan iller arasından en fazla10 adet 

tercihte bulunmak suretiyle tercihleri ve puanları doğrultusunda yerleştirilecektir. 

Tercihleri ve puanları doğrultusunda EK-1 de yer alan illere yerleştirmesi yapılarak 

sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-

devlet şifreleri ile sonucu öğrenebilecektir. 

Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde Genel 

Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir. 

- Sözleşme yapmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde müracaat etmeyenler, 

- Sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanlar, 

- İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler, 

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması tahkikatı olumsuz sonuçlananlar, 

yerine, sıraya göre en yüksek puanlı adaydan başlanılmak suretiyle sırasıyla sözleşme 

yapılmak üzere çağırılacaktır. 

İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm 

işlemler iptal edilecektir. 

Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar 

yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. 

İlan olunur. 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (ORMAN MUHAFAZA MEMURU) ALIM İLANI 

Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. 

Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav 

Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesine 14/5/2018 tarihli ve 2018/11809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

ile eklenen hüküm çerçevesinde EK-1 de yer alan iller için sözleşmeli personel pozisyonunda 

2700 (iki bin yedi yüz) adet Orman Muhafaza Memuru alımı yapılacaktır. 

1. ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel 

şartlara sahip olmak, 

b) Son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak, 

c) 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2018-KPSSP93) en az 60 

puan almış olmak, 

ç) Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman 

Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan 

Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban 

Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak, 

d) Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah 

kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak, (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan 

istenecektir.) 

e) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel 

statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmeli 

personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 

üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 

üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

f) Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul 

edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe 

aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” 

sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir 

bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

2. BAŞVURU VE SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI 

VE İLANI 

Adaylar 24.09.2019-07.10.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki 

sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 07.10.2019 gecesi saat 

23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer 

şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir. 

Başvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her 

aday en fazla 10 adet tercih yapabilecektir. KPSSP93 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak 

yapılacak sıralama sonucu her il için belirlenen kadronun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit 

puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava 

girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSSP93 puanı dikkate alınarak ancak 

bir ilin sözlü ve uygulamalı sınav listesinde yer alabilecektir. 

Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar 27.10.2019 tarihine kadar 

http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile durumlarını öğrenebilecektir. 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 29 Ağustos 2019 – Sayı : 30873 

 

3. SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV YERİ VE TARİHİ İLE SINAVA KATILACAK 

ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER 

Sözlü ve uygulamalı sınav yeri ve zamanı 27.10.2019 tarihine kadar www.ogm.gov.tr. 

internet adresinde ayrıca ilan edilecektir. 

Adaylar sınava gelirken yanlarında; 

a) Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) 

bulundurmak zorundadır. 

4. SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV KONULARI VE PUANI 

Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen sözlü ve 

uygulama sınav konularından sınava tabi tutulacaktır. 

1- Sözlü sınav konuları; 

a) Genel kültürü, 15 puan 

2- Uygulamalı sınav konuları; 

a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar, 17 puan 

b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı 

faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı 

organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin 

uygulamalar, 17 puan 

c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, 17 puan 

ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu 

elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar, 17 puan 

d) Mesleğe yönelik fiziki dayanıklılık ve yeterlilik hususları, 17 puan 

Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve 

üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü 

ve uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az 

70 puan alanlar başarılı sayılır. 

5. ASİL VE YEDEK NİHAİ BAŞARI LİSTESİ 

Adayların, 2018-KPSSP93 puanı ile sözlü ve uygulamalı sınavda aldıkları puanların 

aritmetik ortalaması alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, başarı sırası 

belirlenecektir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, KPSSP93 puanı yüksek olan adaya öncelik 

tanınır. Ayrıca başarılı olanlar arasından sınav ilanında belirtilen pozisyon sayısı kadar yedek liste 

belirlenir. Asıl ve yedek olarak başarılı kabul edilenler http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki 

sistemden e-devlet şifreleri ile durumlarını öğrenebilecektir. 

Ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. 

6. YERLEŞTİRME İŞLEMİ: 

Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde Genel 

Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir. 

- Sözleşme yapmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde müracaat etmeyenler, 

- Sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanlar, 

- İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler, 

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması tahkikatı olumsuz sonuçlananlar, 

yerine, sıraya göre en yüksek puanlı adaydan başlanılmak suretiyle sırasıyla sözleşme 

yapılmak üzere çağırılacaktır. 

İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm 

işlemler iptal edilecektir. 

Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar 

yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. 

İlan olunur.  
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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

ATAMA KARARLARI

— Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar
(Karar: 2019/297, 298, 299, 300)

YÖNETMELİK

— Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Yönetmeliği

TEBLİĞ

— Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75)

NOT: 28/8/2019 tarihli ve 30872 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanı
Kararı yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde

“T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.


