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—— • ——

YÖNETMELİKLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2 - Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesinin 169 uncu ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

—— • ——
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan:

İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan

Hakları ve Eşitlik Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“o) YDS/e-YDS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                  4 Aralık 2019 – Sayı : 30968



MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, sınavın yapılış şekli, yeri, zamanı,

içeriği ve değerlendirme yöntemi, öğrenim dalları, atama yapılacak kadro sayısı, sınıfı ve

derecesi, KPSS puan türleri ve asgari puanlar, sınava çağrılacak aday sayısı, son başvuru tarihi,

başvuru yeri, başvuru şekli ve başvuruda istenecek belge ve beyanlar ile diğer hususlar son

başvuru tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanınca belirlenen kuru-

mun internet adresinde ve Kurumun internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-

lenmiştir.

“d) Başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde YDS/e-YDS’den ya da dil yeterliği ba-

kımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından

kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan Kurum tarafından ilan edilen

asgari puanı aldığına dair belge sahibi olmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-

lenmiştir.

“e) YDS’den veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçer-

liliği bulunan başka bir sınavdan, Kurumca ilan edilen puan veya üstünü aldığını gösterir bel-

ge.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

Başkanı yürütür.

—— • ——
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu

Başkanlığının teşkilat ve görevlerini, başkan, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atanmalarını,

görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını, müfettiş yardımcılarının mesleğe

alınmalarını, yetiştirilmelerini, yarışma sınavını, tez hazırlama ve yeterlik sınavlarını ve dene-

time tabi olanların yükümlülüklerini düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve

Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararna-

mesinin 773 üncü ve 796 ncı maddeleri ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin Ek 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/11/2017 30237
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Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanını,

b) Başkan Yardımcısı: Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere Genel Müdür

onayı ile görevlendirilen müfettişi,

c) Başkanlık: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığını,

ç) Genel Müdür: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürünü,

d) Genel Müdürlük: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü,

e) Komisyon: Yeterlik sınavını yapan Yeterlik Sınav Komisyonunu,

f) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

g) Müfettiş: Teftiş Kurulu Başkanını, Genel Müdürlük başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş

yardımcılarını,

ğ) Müfettiş yardımcısı: Resen görev yapmaya yetkili veya yetki verilmemiş Genel Mü-

dürlük müfettiş yardımcılarını,

h) Sınav Komisyonu: Müfettiş yardımcılığı sınav komisyonunu,

ı) Şube Müdürlüğü: Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğünü,

i) Teftiş Kurulu: Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanlığını,

j) Yarışma sınavı: Müfettiş yardımcısı adaylarından bilgi, tutum, davranış ve genel ye-

tenek bakımından Teftiş Kurulunda müfettiş yardımcısı unvanıyla görev yapabilecek olanların

belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

k) Yeterlik sınavı: Müfettişlik için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Bağlılık, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kuruluş ve bağlılık

MADDE 4 – (1) Teftiş Kurulu; Başkan, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcıla-

rından oluşur.

(2) Teftiş Kurulu doğrudan Genel Müdüre bağlıdır. Müfettiş ve müfettiş yardımcıları;

teftiş, inceleme, araştırma, soruşturma ve ön incelemeleri Genel Müdür adına yaparlar.

(3) Müfettişlere; Genel Müdür ve Başkan dışındaki makam ve merciler tarafından emir

ve görev verilemez.

(4) Teftiş Kurulunun; taşınır mal, yazı, muhasebe, arşiv, kütüphane ve diğer idari işleri

Şube Müdürlüğünce yürütülür.

Görev merkezi

MADDE 5 – (1) Teftiş Kurulunun görev merkezi Ankara’dır.

(2) Başkanın önerisi ve Genel Müdür onayıyla Teftiş Kurulu Başkanlığınca, devamlı

denetim ve teftişi sağlamak amacıyla, Genel Müdürlük merkez teşkilatının bulunduğu yer dı-

şında müfettiş bulundurulması gerekli görülen taşra teşkilatının bulunduğu il merkezlerinde

görev merkezleri ve bunlara bağlı bürolar kurulabilir. Merkezler aynı yolla değiştirilebilir veya

kaldırılabilir.

(3) Söz konusu görev merkezleri ve bunlara bağlı olan bürolarda, verilen emirlerin ye-

rine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi, müfettişlerin büroyla ilişkilerinin düzenlen-

mesi konularında Başkanlıkça bir müfettiş görevlendirilir.
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Başkanlığın görevleri

MADDE 6 – (1) Başkanlık, Genel Müdürün emri veya onayı üzerine Genel Müdür

adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Genel Müdürlüğün her türlü merkez ve taşra kuruluşunda, teftişin etkin bir şekilde

yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik

edici teftiş sistemlerini geliştirmek.

b) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili

olarak teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.

c) Müfettişlerin teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma sonucu düzenleyecekleri

raporları Başkanlık görüşü ile birlikte Genel Müdürlük Makamına sunmak.

ç) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi bir şekilde gerçekleştirmek, mevzuata, plan

ve programa uygun çalışmasını sağlamak için gerekli önerileri üretmek ve bunları Genel Mü-

düre sunmak.

d) Genel Müdürlükçe ruhsat, izin ve lisans verilen gerçek ve tüzel kişileri denetlemek,

gerektiğinde ilgililer hakkında inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak, sonucu hakkında

rapor tanzim etmek.

e) Başkanlık ve müfettişlerle ilgili mevzuat düzenlemelerinin taslaklarını hazırlamak.

f) Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Başkanın atanması 

MADDE 7 – (1) Teftiş Kurulu Başkanlığına, kamuda en az beş yıl hizmeti bulunanlar

arasından atama yapılır.

Başkanın görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Teftiş Kurulunu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek.

b) Yıllık teftiş ve çalışma programını hazırlamak, Genel Müdürün onayından sonra uy-

gulanmasını sağlamak.

c) Genel Müdürün teftiş, inceleme ve soruşturma emirleri üzerine müfettişleri görev-

lendirmek ve uygulamayı izlemek.

ç) Gerektiğinde müfettiş sıfatıyla bizzat teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak.

d) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, varsa hata ve eksikliklerinin giderilmesini

sağlamak; raporlarda belirtilen kanaate iştirak etmemesi halinde alınacak olura Başkanlık gö-

rüşünü eklemek, alınan olur doğrultusunda raporları ilgili mercilere göndermek ve bunlar üze-

rinde yapılacak işlemleri izlemek.

e) Büro hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

f) Müfettiş yardımcılarının işe alınmasını teklif etmek ve yetişmelerini sağlamak.

g) Teftiş Kurulunun çalışması, Genel Müdürlüğün genel durumu, mevzuatın uygulan-

ması ile ilgili önerileri gerektiğinde Genel Müdüre sunmak.

ğ) Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

(2) Başkan, kendisine verilen ve Başkanlığa ait görevlerin yerine getirilmesinden ve

bu hususlarda aldığı karar ve uygulamalarından Genel Müdüre karşı sorumludur.

Başkana yardım

MADDE 9 – (1) Başkan, kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda müfettişi Genel

Müdür onayı ile başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir.
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Başkana vekalet
MADDE 10 – (1) Başkanın herhangi bir sebeple görevinde bulunmadığı durumlarda

Başkanlığa, başkan yardımcısı olarak görevlendirilmiş olan müfettişlerden biri, başkan yar-
dımcısı bulunmadığı durumlarda müfettişlerden Başkan tarafından uygun görüleni Genel Mü-
dürün onayı ile vekalet eder.

(2) Herhangi bir nedenle Başkanlık kadrosunun boşalması halinde başkan vekili gö-
revlendirmesi Başkanlığa atanma şartlarını taşıyan müfettişler arasından Genel Müdürün onayı
ile yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Şube Müdürlüğü 

Şube Müdürlüğü 
MADDE 11 – (1) Şube Müdürlüğü Başkanın emri altında bir Şube Müdürü ve yeterli

sayıda personelden oluşur.
(2) Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Başkanlığa intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve bunların cevaplarını sevk

etmek.
b) Müfettişlerden gelen rapor ve yazıları yazmak, kayıt etmek ve ilgili oldukları yerlere

göndermek, beklenilen cevaplar ya da raporlar üzerinde ilgili ünitelerce yapılması gereken iş-
lemlerin sonuçlarını takip etmek ve geciken işler hakkında Başkana bilgi vermek, tekit yazıla-
rını hazırlamak.

c) İşleri biten rapor, yazı, evrak ve dosyaların düzenli bir şekilde muhafaza edilmesini
ve korunmasını sağlamak.

ç) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışma ve hakediş cetvellerini zamanında in-
celeyerek tahakkukuna ait işlemlerini yürütmek.

d) Başkanlığın yıllık bütçesini, performans programını, faaliyet raporunu hazırlamak
ve tahakkuk işlerini yapmak.

e) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(3) Müdürlüğün idaresinden, Başkan ve Başkana yardımla görevlendirilen müfettişlere

karşı öncelikle Şube Müdürü sorumludur.
(4) Şube Müdürlüğü personelinin görev, yetki ve sorumlulukları Şube Müdürü tarafın-

dan belirlenir. 
(5) Yapılan işlerde gizlilik esastır. Şube Müdürü ve Şube Müdürlüğü personeli rapor,

yazışma ve dosyaları Başkanlığın izni olmadan kimseye göstermez, veremez ve görevleri do-
layısıyla edindikleri bilgileri açıklayamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Müfettişler

Müfettişlerin görevlendirilmesi
MADDE 12 – (1) Müfettişler, Genel Müdürün emri ve onayı üzerine Başkandan al-

dıkları talimatla görev yaparlar.
(2) Müfettişler görevlendirildikleri konularda ilgili mevzuata uygun şekilde yürütecek-

leri çalışmaları sonucunda hazırlayacakları raporları, gereği yapılmak üzere Başkanlığa sunar-
lar.

(3) Denetim ve sonuçlarına ilişkin hazırlanan Olurlar, Başkanın teklifi ve Genel Mü-
dürün onayı ile sonuç ifade eder. Genel Müdürün onay vermediği raporlar geçersizdir.
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Müfettişlerin görev ve yetkileri
MADDE 13 – (1) Müfettişler, Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri

kullanırlar:
a) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatındaki her türlü iş ve işlem ile ilgili olarak

teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma işlerini yapmak.
b) Başkanlıkça hazırlanıp, Genel Müdürün onayından geçen yıllık teftiş programını ak-

satmadan yürütmek.
c) Genel Müdürlükçe ruhsat, izin ya da lisans verilen gerçek veya tüzel kişilerin faaliyet

ve işlemlerini Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri çerçevesinde denetlemek, gerektiğinde il-
gililer hakkında inceleme ve soruşturma yapmak.

ç) Teftiş ve inceleme sırasında görev emrinin dışında kalanlar dahil olmak üzere öğ-
renmiş oldukları usulsüzlükler ve yolsuzluklar için sorumlular hakkında tabi oldukları soruş-
turma usulüne göre işlem yaparak, durumu hemen Başkanlığa bildirmek, gecikmesinde sakınca
bulduğu takdirde delilleri toplamak ve Başkanlıkça verilecek emre göre hareket etmek.

d) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak görülecek
hata, yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi, düzeltilmesi yollarını araştırmak, işlerin istenen dü-
zeyde yürümesini sağlamak için alınması gereken önlemleri ve önerilerini raporla Başkanlığa
bildirmek.

e) Önceki teftiş raporlarını inceleyerek evvelce tenkit olunan hususların ne dereceye
kadar düzeltilmiş olunduğunu, önceki teftişler dolayısıyla Genel Müdürlükçe verilmiş bulunan
talimatların yerine getirilip getirilmediğini incelemek ve gerekirse bu konuda düzenleyecekleri
ayrı bir raporla veya yazı ile durumu Başkanlığa bildirmek.

f) Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar yap-
mak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak, sonuçlarını Baş-
kanlığa sunmak.

g) Birlikte çalıştıkları müfettiş yardımcılarının mesleki gelişimi ve davranışlar yönün-
den yetiştirilmelerini sağlamak.

ğ) Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma sırasında Genel Müdürlük kuruluşu dı-
şındaki kurum ve kuruluşlarla ilgili incelenmesi veya soruşturulması gerektiği kanaatine varılan
konuları, ilgili kurumlara ve kuruluşlara iletilmesi için Başkanlığa bildirmek.

h) Genel Müdürlüğün hizmetleri ile Teftiş Kurulunun verdiği hizmetlerin daha iyi ve
kaliteli verilmesi için önerilerde bulunmak.

ı) Genel Müdür ve Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
(2) Müfettiş yardımcılarının bu maddede sayılan yetkileri kullanabilmeleri ya da ba-

ğımsız olarak görev yapabilmeleri, belirli bir yetişme süresi sonunda, kendilerine yetki veril-
mesiyle mümkündür. Yetki verilmemiş müfettiş yardımcıları yetkilerini birlikte çalıştıkları mü-
fettişlerin gözetimi altında kullanabilirler.

Müfettişlerin bilgi ve belge isteme yetkileri
MADDE 14 – (1) Müfettişler görevlendirildikleri konu ve görev emrinde belirtilen hu-

suslarla ilgili olmak kaydıyla gerekli gördükleri bilgileri, gizli de olsa bütün defter, dosya ve
belgeleri teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek,
bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo
ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım
istemek, gerektiğinde diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi
ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer, müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine
getirmek ve sorularını cevaplamakla yükümlüdürler.
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(2) Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri, dos-
yasında saklanmak üzere alındığı yere verilir.

(3) Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler ile birim ve kuruluşlar gizli dahi olsa
bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki
evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak
zorundadır.

(4) Bu yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında gerektiği durumlarda ceza ve/veya
disiplin hükümlerine göre soruşturma açılmak üzere Başkanlığa yazılı bilgi verilerek Başkan-
lıkça verilecek emre göre hareket edilir.

Görevden uzaklaştırma tedbiri
MADDE 15 – (1) Müfettişler, kanunlara göre haklarında görevden uzaklaştırma hü-

kümlerinin uygulanabileceği kişileri, aşağıdaki şartlardan en az birinin gerçekleşmesi halinde
usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler:

a) Para ve para hükmündeki belge, bilgi ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı bunlara
ait hesap, belge ve defterleri göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak,
denetim, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek ve engelleyecek davranışlarda bulunmak.

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

c) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak.
ç) Kamu hizmeti gerekleri yönünden görevi başında kalması sakıncalı olmak.
(2) Görevden uzaklaştırılana ait rapor üzerinde yapılacak işlerin, diğer işlerden öncelikle

tamamlanması ve sonuçlandırılması zorunludur.
(3) Birinci fıkranın (a) bendinde gösterilen hallerde, durumun bir tutanakla saptanması

gerekir.
(4) Görevden uzaklaştırma önlemi, teftiş, inceleme, ön inceleme veya soruşturmanın

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

(5) Görevden uzaklaştırma keyfiyeti, müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte tayine
yetkili amirine, Başkanlığa ve diğer ilgililere yazıyla hemen bildirilir. Başkanca durum Genel
Müdüre arz edilir.

(6) Teftiş, inceleme, ön inceleme veya soruşturma sonucunda, disiplin yönünden me-
murluktan çıkarılmasının veya cezai bir işlem uygulanmasının gerekmediği anlaşılan memur
ve diğer personel müfettişin Başkanlığa vereceği rapor üzerine, atamaya yetkili amirlerince
bekletilmeksizin görevine iade edilir. 

Müfettişlerin sorumlulukları
MADDE 16 – (1) Müfettişler; Genel Müdürden ve Başkandan aldıkları emirle görev

yaparlar, aldıkları görevlerin sonuçlarını bir rapora bağlayarak Başkanlığa sunarlar.
(2) Müfettişler, mesleğin ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sar-

sacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Tarafsızlık, eşitlik, dürüstlük, gizlilik, yetkinlik,
nezaket ve saygılı olmak gibi meslek ahlakına ve etik ilkelere uygun davranırlar.

(3) İdari icraya müdahale edemezler ve denetlenen birimin faaliyetlerini aksatmayacak
şekilde görevlerini yaparlar.

(4) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir tarih ve imza
dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar.

(5) Teftiş, inceleme ve soruşturma için gidecekleri yerleri, yapacakları işleri, görevleri
dolayısıyla öğrendikleri sırları, gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar ve gizli yazılarını baş-
kalarına yazdıramazlar.
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(6) Mevzuatta öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan ve yetkili makamlar ta-
rafından verilen iş ve görevleri, süresinde ve eksiksiz olarak yerine getirmekten sorumludur-
lar.

(7) Refakatine verilen müfettiş yardımcılarının en iyi şekilde yetişmesine özel bir önem
verir ve bu amaçla refakat süresi boyunca müfettiş yardımcılarının meslek ve hizmet gerekle-
rine uygun şekilde yetişmelerini gözetirler.

(8) Görevli bulundukları sırada veya sonrasında, bu işlerle ilgili şahıs ve kurumlara ko-
nuk olamazlar, doğrudan ve dolaylı olarak yaptıkları görevle ilgili olanların teklif ve ikramla-
rını, hediyelerini kabul edemezler, bunlarla alış veriş yapamazlar, borç alıp veremezler.

(9) Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği ve müfettişlik saygınlığına zarar vermeyecek
etik davranış ilkelerine aykırı olmayan hususlar bu yasaklara tabi değildir.

Yazışma yöntemi
MADDE 17 – (1) Başkanlıkça aksi belirlenmedikçe müfettişler, görevlendirildikleri

konularla ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşlarıyla, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan ya-
zışma yapabilirler. Ancak, Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşları
ve yargı organlarıyla yazışmalarını Başkanlık aracılığı ile yaparlar.

(2) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının yazışmalarına mühür numaraları kullanılarak
sayı verilir ve kayıtları tutulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Müfettiş Yardımcılığına Giriş ve Yarışma Sınavına İlişkin İşlemler

Yarışma sınavı
MADDE 18 – (1) Müfettişliğe müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılı-

ğına atanabilmek için KPSS yarışma sınavı duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgari
puanı almış olmak, her sınav döneminde Genel Müdürlüğün belirlediği şartları haiz olmak ve
açmış olduğu müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazanmak şarttır.

(2) Sınavın açılmasına Başkanın teklifi ve Genel Müdürün onayıyla karar verilir.
Sınav yöntemi
MADDE 19 – (1) KPSS’den Genel Müdürlükçe ilan edilen puan türlerinden yeterli ve

geçerli puanı almış ve atama izni alınmış kadro sayısının en fazla yirmi katı kadar aday arasında
sıralamaya girmiş adaylar içinde yapılacak olan müfettiş yardımcılığı yarışma sınavı, yazılı ve
sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur.

(2) Yazılı sınav klasik veya test olarak yapılabilir.
(3) Yazılı sınavda başarılı olanlar, sözlü sınava çağrılır.
(4) Sınav Komisyonunun uygun görmesi halinde yazılı sınav üniversiteler veya bu ko-

nuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir. Bu durumda, sınava
ilişkin hususlar Genel Müdürlük ile sınavın yaptırılacağı kuruluş arasında yapılan protokolle
belirlenir.

Sınav Komisyonu, görevleri ve çalışma şekli
MADDE 20 – (1) Sınav Komisyonu, Başkanın önerisi ve Genel Müdürün onayıyla

Başkanın başkanlığında, müfettişler, üniversitelerdeki öğretim üyeleri veya Genel Müdürlük
içinden genel müdür yardımcısı ve Personel Dairesi Başkanı şeklinde görevlendirilen toplam
beş üyeden oluşur. Ayrıca, aynı niteliklere sahip üç yedek üye belirlenir.

(2) Sınav Komisyonu, Başkanın çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır, sınavlara
ilişkin yapılacak iş ve işlemleri kararlaştırır. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

(3) Sınav Komisyonu, sınav sorularının hazırlanması, yazılı ve sözlü sınavların her
türlü şüphe ve tereddütten uzak bir şekilde yapılması, sonuçlandırılması ve değerlendirilmesiyle
yükümlüdür.
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(4) Ayrı ayrı tutanak düzenlenmesi suretiyle, hazırlanan sınav soruları kapalı ve mühürlü
zarflar içinde saklanır, sınav günü ve saatinde sınav mahallinde Sınav Komisyonu Başkanınca
açılır.

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

Sınavda müfettiş ve idari personel görevlendirilmesi
MADDE 21 – (1) Sınavın yapılmasında Sınav Komisyonuna yardımcı olmak üzere,

Başkan tarafından yeterince müfettiş ve idari personel görevlendirilebilir.
Yarışma sınavına gireceklerde aranan şartlar
MADDE 22 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan nitelikleri taşı-

mak,
b) Başkanlığın kadro ve ihtiyaç durumuna göre;
1) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat,

işletme fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt
içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından,

2) En az dört yıllık eğitim veren mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile kurumsal hiz-
met gerekleri çerçevesinde Başkanlıkça sınav duyurusunda belirtilen veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim ku-
rumlarından,

mezun olmak,
c) Sağlık durumu, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmak,
ç) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını dol-

durmamış olmak,
d) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS’den yarışma sınavı du-

yurusunda belirtilen puan türüne göre asgari puanı almış olmak,
gerekir.
(2) Başkanlık, birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen mezuniyet koşulunun yerine ge-

tirilmesi kaydıyla, ihtiyaç duyulan öğrenim dallarına göre ayrı ayrı kontenjan belirleyebilir.
Sınav ilanı
MADDE 23 – (1) Yarışma sınavı ilanı; atama yapılması planlanan kadro sınıfı, derecesi,

sayısı, adaylarda aranacak nitelikler, sınava katılma şartları, sınavın yapılacağı yer ve tarih,
başvuruda istenilecek belgeler, başvuru yeri ve süresi, sınav konuları ve şekli, değerlendirme
yöntemi, istenilen belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar sınav gününden en az 30 gün önce
Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sayfasında ilan edilir. Ayrıca,
sınav ilanı Genel Müdürlük resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

(2) Son başvuru tarihi ile sınav tarihi arasındaki süre 15 günden az olamaz.
Yarışma sınavının yeri
MADDE 24 – (1) Müfettiş yardımcılığı yarışma sınavı Ankara’da yapılır.
(2) Yazılı sınavın yeri yarışma sınavı ilanında belirtilir.
(3) Yazılı sınavını kazananların sözlü sınav yeri ve tarihi Genel Müdürlük resmi internet

sayfasında yayımlanmak suretiyle duyurulur ve kazananlara yazılı olarak tebliğ edilir.
Başvuru yeri, şekli ve süresi
MADDE 25 – (1) Sınava katılmak için başvurular, yarışma sınavı ilanında belirtilen

gerekli belgelerle birlikte, süresi içerisinde, şahsen veya posta ile Başkanlığa yapılır.
(2) Belirlenen başvuru tarihlerinden sonra veya eksik belgelerle yapılan başvurular ile

postadaki gecikmeler kabul edilmez.
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Yazılı sınava başvuru için gerekli belgeler
MADDE 26 – (1) Sınava girmek isteyen adaylardan;
a) Adayın adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olduğu yükseköğretim kurumu

ve gerekli diğer bilgilerin bulunduğu aday formu,
b) İkametgah beyanı,
c) Son bir yıl içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,
ç) KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
d) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter, üniversite veya Başkanlıkça onaylı

örneği,
e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
f) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,
g) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde, her türlü iklim ve yolculuk koşulla-

rında görev yapmaya elverişli olduklarına dair yazılı beyanı,
ğ) Adayın kendi el yazısı ile doldurulmuş özgeçmiş formu,
alınır.
(2) Süresinde yapılan başvurular incelenerek adaylarda aranan şartların mevcut olup

olmadığı tespit edilir ve yarışma sınavına katılmaya hak kazananlar Genel Müdürlük internet
sayfasında ilan edilir.

(3) Yarışma sınavına katılacakların listesine, isim listesinin ilanından itibaren beş gün
içerisinde itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar, Sınav Komisyonunca itiraz tarihinden itibaren en
geç beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre en fazla on güne kadar uzatılabilir.

(4) Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylardan yazılı sınava girmek isteyenler,
Başkanlığa şahsen müracaat etmek suretiyle sınav giriş belgesi alırlar.

(5) Müfettiş yardımcılığına giriş için yapılacak yazılı sınava katılmaya hak kazananlara
Başkanlıkça fotoğraflı ve numaralı sınav giriş belgesi verilir. Sınava, resmi makamlarca veril-
miş geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve benzeri) ile birlikte sınav giriş
belgesinin gösterilmesi suretiyle girilir.

(6) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların ve belge sunanların sınavı geçersiz sayılarak
atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde
bulunamazlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk
Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda
bulunulur.

Yarışma sınavının yapılacağı yer
MADDE 27 – (1) Yazılı ve sözlü yarışma sınavı, Genel Müdürlükçe belirlenen ve ya-

rışma sınavı ilanında belirtilen yerde yapılır.
Yazılı sınav konuları
MADDE 28 – (1) Yazılı sınav konuları; alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi sorularından

oluşur. Alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi sorularının puanlamaları 100 tam puan üzerinden ayrı
ayrı yapılır. 

(2) Yazılı sınav, 22 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt ben-
dinde belirtilen bölümlerden mezun olanlar için aşağıdaki alan bilgisi konularından yapılır:

a) Hukuk; 
1) Anayasa Hukuku,
2) Medeni Hukuk,
3) Borçlar Hukuku,
4) Ticaret Hukuku,
5) Ceza Hukuku,
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6) Ceza Muhakemesi Hukuku,
7) İdari Yargılama Usulü Hukuku,
8) İdare Hukuku,
9) İcra ve İflas Hukuku,
b) Ekonomi (İktisat); 
1) Mikro ekonomi,
2) Makro ekonomi,
3) Güncel ekonomik sorunlar,
4) İktisadi düşünceler ve doktrinler tarihi,
5) Para-banka,
6) Uluslararası ekonomi,
c) Maliye;
1) Maliye politikası,
2) Kamu gelir ve giderleri,
3) Kamu borçları,
4) Bütçe,
5) Türk vergi sistemi ve kanunlarının esasları,
ç) Muhasebe;
1) Genel muhasebe,
2) Muhasebe ve bilanço teorisi,
3) Bilanço analizi ve teknikleri,
4) Ticari hesap,
d) Yabancı dil;
1) Almanca,
2) Fransızca,
3) İngilizce,
4) İlanda belirtilecek diğer dillerden biri,
e) Kompozisyon,
f) Sınav Komisyonunca belirlenen diğer konular.
(3) Yazılı sınav, 22 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt ben-

dinde belirtilen bölümlerden mezun olanlar için aşağıdaki alan bilgisi konularından yapılır:
a) Genel yetenek ve genel kültür.
b) Mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi konuları.
(4) Yazılı sınavda soruların konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye

tabi tutulacağı yarışma sınavı ilanında belirtilir.
Sınav sorularının hazırlanması
MADDE 29 – (1) Sınav soruları ve her soruya verilecek puanlar ile sınav süreleri Sınav

Komisyonunca tespit edilir. Hazırlanan sorular Sınav Komisyonu üyeleri tarafından imzalana-
rak, her konunun sorusu ayrı bir mühürlü zarf içinde Sınav Komisyonu Başkanına sunulur. 

Yazılı sınavın yapılma şekli
MADDE 30 – (1) Sınav duyurulan saatte başlar. Sınava giren adaylar yanlarında sınav

giriş belgeleriyle birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı,
sürücü belgesi ve benzeri) bulundurmak zorunda olup, istenildiğinde bunları sınav görevlilerine
ibraz etmekle yükümlüdürler.

(2) Sınav saatinde adaylar sınav için belirtilen yerde hazır bulunurlar. Sınav için belir-
lenen saatten sonra gelen adaylar sınava alınmazlar.

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                                  4 Aralık 2019 – Sayı : 30968



(3) Sınava, içinde sınav soruları bulunan mühürlü zarfın sınava katılanların huzurunda
açılması, adaylara dağıtılması veya yazdırılması suretiyle başlanır. Bu şekilde başlanan sınava
Başkanlıkça görevlendirilen müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile gerekirse diğer Genel Mü-
dürlük personeli gözcülük eder.

(4) Adaylar, sınav sorularının cevaplarını, mühürlü sınav kağıtlarına yazarlar. Sınav ka-
ğıtlarına, kapatılacak yer dışında, adayların kimliğini belirtecek herhangi bir yazı yazılamaz
ve işaret konulamaz. Kağıdına bu şekilde yazı yazan veya işaret koyan adaylarla, sınavda kopya
çektiği tespit edilen adaylar hakkında bir tutanak düzenlenerek sınavları geçersiz sayılır.

(5) Soruların sınav başlama saatinde adayların huzurunda açıldığını, sınavın başlama
ve bitiş saatini, sınava girenlerin sayısını, kaç kağıt kullandıklarını ve sınavın akışını gösteren
bir tutanak düzenlenir.

Yazılı sınav kağıtlarının değerlendirilmesi
MADDE 31 – (1) Yazılı sınav kağıtlarının değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden

yapılır.
(2) Değerlendirmede; sınav klasik yöntemle yapılmış ise her sorunun cevabına her üye

tarafından ayrı ayrı not verilir. Her üyenin notlarının ortalaması alınarak sınav cevap kağıdının
notu verilir. Test usulü uygulanmışsa Sınav Komisyonun kendi arasında belirlediği en az iki
üyenin gözetiminde cevap anahtarına göre adayın notu belirlenir. Bu not sınav notu olarak
tespit edilir.

(3) Genel Müdürlüğün yaptığı yazılı sınava giren müfettiş yardımcısı adayları, alan bil-
gisinden yapılan yazılı sınav notlarına göre, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere puan
sıralamasına tabi tutulur. Puana göre sıralama; 28 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında
belirtilen alan bilgisi konularına göre ayrı ayrı yapılır.

(4) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konudan 100 tam puan üzerinden 60
puandan az olmamak üzere ortalama 70 puan almak gerekir.

(5) Alan bilgisi puanları eşit olan adayların kendi aralarındaki sıralamasında, yabancı
dil puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Alan bilgisi ve yabancı dil puanlarının her ikisi de
eşit olan adayların kendi aralarındaki sıralamasında ise Genel Müdürlüğün esas aldığı KPSS
puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

(6) Sınav cevap kağıtları değerlendirilip not verildikten sonra sonuçları ile birlikte bir
tutanakla Başkanlığa teslim edilir.

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması 
MADDE 32 – (1) Yazılı sınavı kazanan adayların listesi hazırlanarak Genel Müdürlük

internet sitesinde duyurulur ve kazananlara Başkanlıkça gerekli bildirim yapılır. Liste ile Baş-
kanlık kayıtlarında uyumsuzluk olması halinde Başkanlık kayıtları esas alınır.

Sözlü sınavı
MADDE 33 – (1) Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar.

Sözlü sınavda adaylar;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.
(2) Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b)

ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için ise onar puan üzerinden değerlendirilir ve ve-
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rilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt
sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için Komisyon başkan ve üyelerinin yüz
tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

(3) Sınav Komisyonu, sözlü sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlar.
Yarışma sınavının değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması
MADDE 34 – (1) Müfettiş yardımcılığı yarışma sınavı notu yazılı ve sözlü sınav not-

larının aritmetik ortalamasıdır.
(2) Yarışma sınavını kazananların durumu, Sınav Komisyonu tarafından en yüksek pu-

andan başlamak üzere sıralanarak bir tutanağa bağlanır. Puanların eşitliği halinde sıralamada
yabancı dil puanı esas alınır.

(3) Yarışma sınavını kazanan adayların başarı sırasına göre listesi hazırlanarak duyu-
rulur. Ayrıca, yarışma sınavında başarılı olmak şartıyla ilanda belirtilen kadro sayısının yarısını
geçmemek üzere yedek aday tespit edilir. Yedek adayların hakları sınavı kazananların ilanından
itibaren 6 ay süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılmaya hak kazananların göreve
başlamaması veya atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde yedekler başarı sırasına
göre atanabilir. Listede yer almak, adaylar için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya
herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

Yarışma sınav sonucuna itiraz
MADDE 35 – (1) Yarışma sınav sonucuna itirazlar, sınav sonuçlarının kendilerine teb-

liğinden itibaren en geç 7 gün içinde bir dilekçeyle bizzat Başkanlığa yapılır. Sınav Komisyo-
nunca itirazlar en geç on beş gün içinde değerlendirilerek, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 36 – (1) Sınavda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri beş yıl

özlük dosyalarında, bunun dışında kalan sınavla ilgili diğer belgeler müteakip sınav tarihine
kadar Genel Müdürlük arşivinde saklanır.

ALTINCI BÖLÜM
Müfettiş Yardımcılığına Atanma ve Yetiştirilme

Müfettiş yardımcılığına atanma ve kıdem
MADDE 37 – (1) Müfettiş yardımcılığına atama yarışma sınavındaki başarı sırasına

göre yapılır. Kendilerine tebligat yapılmış olmasına rağmen atanmak için istenilen belgelerle
birlikte bir ay içerisinde müracaat etmeyen asıl adaylar haklarını kaybeder.

(2) Asıl adaylardan müracaat etmeyen veya ataması yapıldığı halde on beş gün içinde
göreve başlamayanların yerine ya da atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde başarı
derecesi yüksek olan yedek adaydan başlamak üzere atama yapılabilir. Sınav sonucu, atanma-
yanlar için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil
etmez.

(3) Müfettiş yardımcıları arasındaki kıdem sırası, aynı yarışma sınavını kazanarak mü-
fettiş yardımcılığına atananlar arasındaki yarışma sınav notuna göre belirlenir.

Yetiştirilmede amaç
MADDE 38 – (1) Müfettiş yardımcılarına;
a) Kişiliklerini, müfettişliğin gerektirdiği mesleki bilgi, nitelik ve davranışlara göre ge-

liştirmek,
b) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili mevzuat, teftiş, inceleme, ön inceleme ve

soruşturma konularında deneyim ve uzmanlık kazandırmak,
c) Genel Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerde kullanılan tanım, kavram,

yöntem ve uygulamalara ilişkin asgari temel bilgileri ve kurumsal kültürü kazandırmak,
ç) Rapor yazma konusunda bilgi ve yeteneklerini geliştirmek,
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d) Bilimsel çalışma ve araştırma yöntem ve teknikleri konusunda becerilerini geliştir-
mek,

e) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesini sağlamak,
f) Mesleğin gerektirdiği diğer niteliklere sahip olmak,
amacıyla bir yetiştirme programı uygulanır.
Yetiştirme programı
MADDE 39 – (1) Müfettiş yardımcıları üç yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki

programa göre yetiştirilirler:
a) Birinci dönem çalışmaları: Bu dönemde müfettiş yardımcılarına, Teftiş Kurulunun

yetki alanına giren teftiş, inceleme ve soruşturmalarla ilgili mevzuatın öğretilmesiyle ilgili ça-
lışmalar yürütülür.

b) İkinci dönem çalışmaları: Bu dönem çalışmalarında müfettiş yardımcıları, merkez
ve taşra birimlerinin teftişi ile inceleme ve soruşturma görevlerinde müfettişlerin refakatinde
görevlendirilmeleri suretiyle; teftiş, inceleme ve soruşturma yöntemlerini uygulamalı olarak
öğrenmeleri ve mevzuat bilgilerini pekiştirmeleri sağlanır. 

c) Üçüncü dönem çalışmaları: Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren
ve en az bir yıl görev yapan müfettiş yardımcılarına yanında çalıştıkları müfettişlerin görüşleri
de alınarak, Başkanın önerisi ve Genel Müdürün onayı ile resen teftiş, inceleme, ön inceleme
ve soruşturma yapma yetkisi verilebilir. Resen teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturmaya
yetkili kılınan müfettiş yardımcıları bizzat veya lüzumu halinde diğer yardımcılarla veya mü-
fettişlerle birlikte vazife görürler. 

Yetişme notu
MADDE 40 – (1) Müfettiş yardımcılarının yetişme notu aşağıda belirtilen konulardan

her biri için verilen notların ortalaması alınarak belirlenir.
a) Kurs ve seminer çalışmaları notu: Müfettiş yardımcılarının kurs ve seminerler sonu-

cunda aldıkları notların ortalamasıdır.
b) Teftiş çalışmaları notu: Yetki verilen müfettiş yardımcılarının yaptıkları teftişlerin

sonucunda düzenledikleri raporlara verilen nottur.
c) Etüt ve inceleme çalışmaları notu: Müfettiş yardımcılarına mevzuatla ilgili verilen

araştırma, etüt ve inceleme görevlerinin sonucunda düzenledikleri rapor ve diğer çalışmalarına
verilen nottur.

ç) Soruşturma çalışmaları notu: Yetkilendirilen müfettiş yardımcılarının yaptıkları in-
celeme, ön inceleme ve soruşturma sonucunda düzenledikleri raporlara verilen nottur.

d) Özel not: Müfettiş yardımcılarının nitelikleri, tutum ve davranışları, mesleki bilgileri,
çalışkanlıkları ve başarıları hakkında birlikte çalıştığı en az iki müfettiş ile Başkan tarafından
ayrı ayrı verilen notların ortalamasıdır.

(2) Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hususlar Başkan tarafından
değerlendirilir.

(3) Belirtilen her bölüm için verilen notun 100 tam puan üzerinden 60 puandan, yetişme
notu ortalamasının ise 70 puandan aşağı olmaması gerekir. Yetişme notu yeterlik sınavına kabul
için baraj notudur.

Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 41 – (1) Müfettiş yardımcısı, iki yıllık fiili hizmet süresini tamamladığında

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

4 Aralık 2019 – Sayı : 30968                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Tez danışmanı
MADDE 42 – (1) Müfettiş yardımcısı, tez konusunun kesinleşmesinden itibaren en

geç bir ay içerisinde, kendisine rehberlik etmek ve tezin bilimsel tez yazım usul ve esaslarına,
seçilen konunun niteliğine, Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili hususlara uygunluğunu te-
min etmek için bir danışman belirler ve Tez Jürisinin onayına sunmak üzere Başkanlığa bildirir.
Tez Jürisi gerektiğinde başka bir danışman da belirleyebilir.

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

(3) Tez danışmanı, Başkan tarafından müfettişler arasından belirlenir.
Tez hazırlama süresi ve tezin teslimi
MADDE 43 – (1) Müfettiş yardımcısı, tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren en

geç bir yıl içerisinde, hazırladığı tezi teslim etmek zorundadır.
(2) Müfettiş yardımcısı tezini, tez danışmanı rehberliğinde hazırlar. Müfettiş yardımcı-

sının hazırlayacağı tezin, kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel
çalışma etiğine uygun olması gerekir. Tez konusunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık,
yüksek lisans, doktora tezi veya başka ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde in-
celenip savunulmamış olması esastır. İntihal yapıldığı tespit edilen tez geçersiz sayılır, müfet-
tişliğe atanmış olsa dahi ilgili kişinin ataması iptal edilir ve hakkında idari işlem yapılır.

(3) Müfettiş yardımcısınca hazırlanan tez, belirlenen sürenin sonunda tez danışmanının
tez hakkındaki yazılı görüşünü içeren raporu ile birlikte üç nüsha halinde Başkanlığa teslim
edilir. Teslim edilen tez ve raporlar beş gün içinde Tez Jürisine gönderilir.

(4) Süresi içerisinde tezini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sun-
maları veya yeni bir tez hazırlamaları için bir defaya mahsus altı ayı aşmamak üzere Tez Jüri-
sinin kararı ile ilave süre verilir.

Tez Jürisi
MADDE 44 – (1) Tez Jürisi, 50 nci maddede belirtilen usul ve esaslara göre oluşturu-

lur.
Tez değerlendirme ve tez savunması
MADDE 45 – (1) Tez Jürisi, tez danışmanının değerlendirme görüşlerini de dikkate

alarak tezi bir ay içerisinde inceler ve değerlendirir. Başkanlıkça belirlenen tarihte, müfettiş
yardımcısı hazırladığı tezin savunmasını yapar.

(2) Tez Jürisi, müfettiş yardımcısının hazırlamış olduğu tezi ve tezin sözlü savunmasını
tez konusunu göz önüne alarak değerlendirir.

(3) Tezin değerlendirilmesi oylama ile yapılır. Yeterli veya yetersiz şeklinde kullanılan
oylarda, yeterliğin tespitine oy çokluğu ile karar verilir.

Yeterlik sınavına çağırma
MADDE 46 – (1) Müfettiş yardımcısı olarak aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan has-

talık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl süreyle Teftiş Kurulunda çalışarak yeterli yetişme
notu alanlar ve belirlenen konularda hazırlayacakları tezin Tez Jürisi tarafından kabul edilmesi
kaydıyla yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde tabi tutulacakları yeterlik sınavının yazılı bö-
lümünün tarihi, saati ve yeri Başkan tarafından en az iki ay önceden bildirilmek suretiyle ye-
terlik sınavına çağrılırlar.

(2) Yetişme notu 70 puandan aşağı olduğundan dolayı yeterlik sınavına çağırılmayanlar
ise, aynı süre içerisinde Genel Müdürlükçe kendilerine bir bildirim yapılması suretiyle durum-
larına uygun memur unvanlı kadroya atanırlar.

Yeterlik sınavından önce Teftiş Kurulundan çıkarılma
MADDE 47 – (1) Müfettiş yardımcılığı döneminde, performansına ve çalışmasına göre

müfettişlikte başarı gösteremeyeceği anlaşılanlar, verilen ilave süre içerisinde tezlerini sunma-
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yan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyen, müfettişlik göreviyle bağdaş-
mayacak tutum ve davranışları saptananlar, yeterlik sınavı beklenmeksizin, Genel Müdürlük
merkez ve taşra birimlerinde durumlarına uygun kadrolara naklen atanırlar. Bu hususların en
az iki müfettiş raporu ve Başkanın görüşü ile belgelendirilmesi esastır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Yeterlik Sınavı İşlemleri ve Müfettişliğe Atanma

Yeterlik sınavı
MADDE 48 – (1) Yeterlik sınavı; müfettiş yardımcılarının, Genel Müdürlüğün görev

ve çalışma alanını ilgilendiren mevzuat ve uygulaması, teftiş, inceleme, soruşturma ve ön in-
celeme yöntemlerini öğrenip öğrenmediklerini, müfettişlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, dav-
ranış ve nitelikleri kazanıp kazanmadıklarını belirlemek amacıyla yapılan sınavdır.

(2) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümdür.
Yeterlik sınavı konuları
MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü bölümleri aşağıdaki konulardan

yapılır:
a) 28 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen alan bilgisi konuları.
b) Genel Müdürlük mevzuatı ve Genel Müdürlükle ilgili diğer mevzuat.
c) Genel Müdürlük teşkilatı, politikası ve ilkeleri.
ç) Kamu personeli mevzuatı.
d) Denetim mevzuatı ve uygulaması.
e) Komisyonca, Genel Müdürlüğün görev alanı çerçevesinde belirlenen diğer konular.
Komisyon
MADDE 50 – (1) Müfettişlik yeterlik sınavını yapacak olan Komisyon, Başkanın teklifi

Genel Müdürün onayıyla Başkanın başkanlığında dört müfettiş üyenin katılımıyla toplam beş
kişiden oluşur. Ayrıca aynı usulle üç yedek üye belirlenir.

(2) Komisyon, sınav sorularını hazırlamak, yazılı sınav kağıtlarını değerlendirmek ve
sözlü sınavı yapmakla görevlidir.

Yeterlik için yazılı sınav sorularının hazırlanması
MADDE 51 – (1) Yazılı sınavda sorular, teftiş usulleri, mevzuat, inceleme, ön inceleme

ve soruşturma usulleri olarak hazırlanır. 
(2) Soru kağıtlarında sınav süresi ve her soruya verilecek not gösterilir. Soru kağıtları

Komisyon tarafından imzalanır ve cevap anahtarı kağıtlarıyla birlikte mühürlenir.
(3) Soru ve cevap anahtarı kağıtları ayrı zarflara konularak mühürlenir. Komisyonca

imzalanır ve durum tutanakla tespit edilerek Başkana teslim edilir.
Yazılı sınavın yapılması
MADDE 52 – (1) Yazılı sınav, önceden belirlenip müfettiş yardımcılarına sınavın ya-

pılacağı günden en az bir ay önce tebliğ edilen gün ve saatte yapılır. Bu süre zarfında müfettiş
yardımcılarına herhangi bir görev verilmez. Kapalı ve mühürlü soru zarfları sınava katılanların
önünde açılarak sorular yazdırılır veya dağıtılır.

(2) Sınav sonunda; cevap kağıtları, ad bölümü kapattırıldıktan ve kaç adet verildiği be-
lirlendikten sonra toplanır. Zarfa konularak zarf mühürlenir ve durum tutanakla tespit edilerek
Başkana teslim edilir.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi
MADDE 53 – (1) Yazılı sınav cevap kağıtları Komisyon tarafından 100 tam puan üze-

rinden değerlendirilir. Okunup değerlendirilen cevap kağıtlarının baş tarafına, verilen not ya-
zılır. Bütün kağıtlar değerlendirilip not verildikten sonra kapalı yerleri açılır, en yüksek not
alandan başlamak üzere sıraya konularak sınav sonuç listesi düzenlenir, bu liste Komisyonca
imzalanır ve sınav sonuçları tutanağa bağlanır.
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(2) Yazılı sınavı başarmış sayılmak için, her konu grubu için ele alınan notun 60’tan ve
notların ortalamasının da 70 puandan aşağı olmaması gerekir.

(3) Yeterlik yazılı sınav sonucuna itiraz, sınav sonuçlarının ilan edildiği günden başla-
mak üzere iki iş günü içinde yazılı olarak bizzat Başkanlığa yapılır. Komisyonca itirazlar en
geç iki iş günü içinde değerlendirilerek sonuç ilgiliye bildirilir.

Sözlü sınava çağrılma
MADDE 54 – (1) Yeterlik yazılı sınav sonuçları liste halinde duyurulur ve sınava ka-

tılan müfettiş yardımcılarına yapılan duyuruda sözlü sınavın günü ve saati belirtilir.
Sözlü sınavın yapılması
MADDE 55 – (1) Yeterlik sözlü sınavı, bildirilen gün ve saatte başlar. Müfettiş yar-

dımcıları yazılı sınav başarı sırasına göre sözlü sınava alınırlar.
(2) Sözlü sınav, yazılı sınav konuları ile adayın anlama, ifade ve temsil yetenekleri dik-

kate alınarak yapılır. 
Sözlü sınavın değerlendirilmesi
MADDE 56 – (1) Yeterlik sözlü sınavında tam not 100 puandır. Müfettiş yardımcılarına

Komisyon Başkan ve üyelerinden her birisi tarafından not verilir. Notların ortalaması alınır.
En yüksek nottan başlamak üzere sıraya konularak sözlü sınav başarı listesi düzenlenir ve Ko-
misyonca imzalanarak tutanağa bağlanır.

(2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için alınan notun 70 puandan aşağı olmaması gere-
kir.

Yeterlik notu ve başarı sırası
MADDE 57 – (1) Sözlü sınavda da başarılı olan müfettiş yardımcılarının, yazılı ve

sözlü sınav notlarının ortalaması alınır. Yeterlik notu 70 puandan az olamaz. En yüksek nottan
başlamak üzere yeterlik sınavına ilişkin başarı listesi düzenlenir ve Komisyonca imzalanarak
tutanağa bağlanır. Yeterlik sınav notunun eşitliği durumunda yetişme notu yüksek olana sıra-
lamada öncelik verilir.

Yeterlik sınav sonuçlarının duyurulması
MADDE 58 – (1) Yeterlik sınavı sonucu başarı sırasına göre liste düzenlenerek duyu-

rulur ve sözlü sınava katılanlara yeterlik sınavını kazanıp kazanamadıkları yazılı olarak bildi-
rilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 59 – (1) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar sınav

sonuçlarının kendilerine tebliğinden itibaren en geç 7 gün içinde bir dilekçeyle bizzat Başkan-
lığa yapılır. Komisyonca itirazlar en geç on beş gün içinde değerlendirilerek, sonuç ilgiliye ya-
zılı olarak bildirilir.

Sınavda başarı gösteremeyenler ile sınava katılmayanlar
MADDE 60 – (1) Sınavda başarısız olan müfettiş yardımcıları bir yıl daha çalıştırılarak

ikinci bir yeterlik sınavına alınırlar.
(2) Kabul edilebilir bir özrü olmaksızın yeterlik sınavına girmeyen ya da ikinci defa

girdiği yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen müfettiş yardımcıları öğrenim durumlarına
ve derecelerine uygun başka bir göreve Genel Müdürlükçe atanırlar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Atanma, Yükselme, Kıdem ve Müfettişlik Güvencesi

Müfettişliğe atanma ve yükselme
MADDE 61 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcıları boş olan mü-

fettişlik kadrolarına atanırlar.
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(2) Müfettişler, yarışma ve yeterlik sınavındaki kıdemleri, mesleki yetenek, gayret, ba-
şarı ve kadro derecelerine göre müfettiş yardımcısı, müfettiş ve başmüfettiş unvanları şeklinde
yükselirler.

(3) Müfettişler, mesleki yetenek, kıdem, gayret ve görevindeki başarı durumları göz
önünde bulundurularak Başkanın yazılı görüş ve teklifi Genel Müdürün onayı ile başmüfettişlik
kadrolarına atanırlar. 

(4) Başmüfettişliğe aday olabilmek için, müfettiş yardımcılığı süresi dahil müfettişlikte
10 yıl doldurduktan sonra 1 inci derece kadroya atanmış olması gerekir.

Müfettişlerin kıdemi
MADDE 62 – (1) Müfettişlik kıdemine esas süre, müfettiş yardımcılığında, müfettiş-

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

(2) Yeterlik sınavı sonucu müfettişliğe atananların kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı
sıralarına göre belirlenir.

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

(4) Başkanlık yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler, yeterlik sınavındaki dönemlerinin
en kıdemlisi sayılır.

(5) Başmüfettiş ve müfettiş unvanını kazandıktan sonra Teftiş Kurulundan ayrılarak
idari görevlerde bulunduktan sonra tekrar Teftiş Kuruluna dönenlerden, başmüfettiş unvanın-
dakiler kıdem bakımından yeterlik sınavındaki dönemlerinin sonuna alınır. Müfettiş unvanıyla
dönenlerin kıdemi, Teftiş Kurulundaki müfettişlik hizmet süresi esas alınarak belirlenir.

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

Müfettişlik güvencesi
MADDE 63 – (1) Müfettişler kendi istekleri olmaksızın veya teftiş hizmetlerinin ge-

rekleri ile bağdaşmayan sıhhi, ahlaki ya da mesleki yetersizlikleri saptanmadıkça görevden alı-
namaz, diğer idari görevlere atanamazlar ve görevlendirilemezler.

(2) Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu
veya en az iki müfettiş raporu ile belgelendirilmesi esastır.

Müfettişliğe yeniden atanma
MADDE 64 – (1) Müfettişliğe atandıktan sonra istifa ederek ayrılan, Genel Müdürlükte

kendi isteği ile idari görevlere veya başka kurumlara nakil suretiyle atanan müfettişler, başvu-
ruları halinde; uygun kadro varsa Başkanın önerisi Genel Müdürün onayıyla yeniden kıdem-
lerine uygun müfettişlik kadrolarına atanabilirler.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Teftiş Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları

Teftiş programlarının hazırlanması ve uygulanması
MADDE 65 – (1) Teftiş Kurulunun yıllık teftiş programı her yıl Ocak ayında teftiş edi-

lecek birimlerin iş kapasiteleri, önceki teftiş programları ve Teftiş Kurulu kadrosu göz önünde
bulundurulmak suretiyle Başkan tarafından hazırlanarak Genel Müdürün onayına sunulur.

(2) Teftiş grubuna ayrılmış müfettişlere zorunlu haller dışında teftişleri sırasında ince-
leme, ön inceleme ve soruşturma görevi verilmez.

Teftiş programına ara verilmesi veya iptal edilmesi
MADDE 66 – (1) Teftiş programlarının belirlenen tarih ve dönemler arasında kesintisiz

uygulanması asıldır. Ancak, iş yoğunluğu, acil ve zorunlu durumlarda, teftiş programına Baş-
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kanın teklifi ve Genel Müdürün izni ve onayı ile ara verilebilir, ertelenebilir veya programın
tamamlanması için başka müfettişler görevlendirilebilir.

(2) Teftiş programının tamamlanmasının iş durumu veya bütçe imkanları itibarıyla
mümkün olmaması halinde, Başkan programın iptali için durumu Genel Müdüre intikal ettirir
ve alacağı talimata göre gereğini yerine getirir. Programın iptali durumunda, teftişi yapılamayan
birimlerin teftişleri bir sonraki programda öncelikle yaptırılır.

Teftiş çeşitleri 
MADDE 67 – (1) Teftişler, normal ve olağanüstü olmak üzere iki kısma ayrılır:
a) Normal Teftiş; bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre, her yıl Başkanlıkça düzen-

lenen ve Genel Müdür tarafından onaylanan teftiş programlarına göre yapılır.
b) Olağanüstü Teftiş; Genel Müdür tarafından verilen emir ve normal teftiş sırasında

müfettişlerce görülecek lüzum üzerine, program haricinde ve Genel Müdür izni ile Başkanın
talimatına göre yapılabilecek teftiştir.

ONUNCU BÖLÜM
Birlikte Çalışma ve İşlerin Devri

Birlikte çalışma
MADDE 68 – (1) Yıllık teftiş, inceleme, soruşturma ve ön inceleme programlarının

gruplar halinde uygulanmasında, her gruba dahil müfettişlerden en kıdemlisi çalışmaları dü-
zenler. Bu müfettiş ayrıca, işe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında, teftiş ve incelemelere
yön vermeyi, işlerin akışını izlemeyi ve sonuç alınmasını sağlayabilecek görüş, öneri ve ön-
lemlerin uygulanmasını temin eder, çalışmaların seyri hakkında, uygun bir zamanda veya istek
halinde Başkana özet bilgi veya ön rapor verir ve grup çalışmalarının bitimini izleyen on gün
içerisinde sonuçları rapor haline getirir.

(2) Ortak çalışmalarda; raporlar hariç, Genel Müdürlükle yapılan her türlü yazışmalar,
grup kıdemli müfettişinin imzasıyla yapılır.

(3) Grup çalışmalarında işin esastan karara bağlanmasında kıdemli müfettişin görüşü
esas alınır. Karara katılmayan müfettiş ve müfettiş yardımcısı kendi görüşünü gerekçeli olarak
belirtir.

(4) Müfettişler görevlendirildikleri konuda Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşki-
latıyla, valilik ve kaymakamlıklarca başlatılmış olan denetleme, inceleme ve soruşturmaların
koordinasyonu görevini de yerine getirir. Müfettişlerin istemesi halinde, yapılan çalışmalar ve
bununla ilgili bilgi ve belgeler derhal kendisine devredilir.

İşlerin süresinde bitirilememesi ve devri
MADDE 69 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları kendilerine verilen görevleri ara

vermeden bizzat yapıp bitirmek zorundadır. Verilen sürede tamamlanamayacağı anlaşılan gö-
revler hakkında Başkana zamanında bilgi vererek, alacakları talimata göre hareket ederler.

(2) Görevi erteleme veya devir zorunluluğu doğarsa; müfettiş ve müfettiş yardımcıları,
uhdelerindeki görevleri, Başkanın yazılı izniyle erteleyebilir veya devredebilirler. Bu durumda;
ertelenen görev, işin mahiyetine göre Başkanın takdiriyle ileri bir tarihe bırakılabileceği gibi,
Başkanın yazılı emri veya onayı ile başka bir müfettişe ve/veya müfettiş yardımcısına da dev-
redilebilir. 

(3) Devredilmesi uygun görülen görevler için devri yapacak olan müfettiş veya müfettiş
yardımcısı;

a) Bir devir notu hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna; devredilen
işin ne olduğu, devir gününe kadar; işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği, iş hak-
kında ne gibi bir görüş ve kanaate varıldığı, beliren görüş ve kanaate göre bundan sonraki en
uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği hakkındaki düşüncelerini yazar
ve işi devralan müfettişe imza karşılığı verir,

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                  4 Aralık 2019 – Sayı : 30968



b) Devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir
nüshasını, işe ait defter ve belgelerle birlikte işi devralan müfettişe imza karşılığı verir,

c) Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshalarını bir yazı ile Başkanlığa gönderir,
üçüncü nüshalarını kendisi muhafaza eder.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Raporlar

Rapor çeşitleri
MADDE 70 – (1) Müfettişler, çalışmalarının neticeleri hakkında işin özelliğine göre

aşağıda belirtilen raporları düzenlerler:
a) Teftiş raporu.
b) İnceleme raporu.
c) Ön inceleme raporu.
ç) Soruşturma raporu.
(2) Raporlarda gereksiz ayrıntılara ve tekrarlara yer verilmez, anlaşılır bir anlatımla,

açık ve kesin delillere dayanan eleştiri ve düşünceler ile öneriler belirtilir.
(3) Raporlar gönderileceği yerler dikkate alınarak en az iki nüsha olarak düzenlenir, bir

yazı ekinde Başkanlığa ve ilgili mercilere gönderilir.
(4) Başkan, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından gelen raporları inceledikten sonra

araştırma, inceleme, ön inceleme ve soruşturma raporları ile ilgili Genel Müdürden olur alarak
gereği veya bilgi için raporları ilgili dairelerine gönderir. 

Teftiş raporu
MADDE 71 – (1) Teftiş raporu, denetlenen birimin işlem ve hesaplarının teftişi sonu-

cunda düzenlenen rapordur. Teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltil-
mesi gereken işlemleri belirleyen, teftiş edilenlerin cevaplarıyla bu cevaplara ilişkin müfettişin
son görüşünü içeren hususlarda cevaplı rapor düzenlenir.

(2) Cevaplı teftiş raporu; müfettişin tespit ve önerilerine denetlenen yerin cevap teşkil
edecek açıklamalarını yapmalarına olanak sağlayacak şekilde düzenlenir. Denetlenen yerin ce-
vapları ve müfettişin son görüşünü de içeren cevaplı teftiş raporu Başkanlığa iki suret halinde
sunulur. Bu raporların bir sureti Başkanlık arşivinde saklanır, diğer sureti de raporu uygulayacak
ya da uygulamasını takip edecek birime gönderilir.

(3) Birime verilen/gönderilen rapor, müfettiş tarafından belirlenen süre içinde, teftiş
edilen birim amirleri tarafından cevaplandırıldıktan sonra müfettişe iade olunur.

(4) Gelen rapor en geç on iş günü içinde müfettiş tarafından son görüşü de eklenerek
Başkanlığa verilir.

(5) Başkanlıkça cevaplı teftiş raporunda yer alan müfettişin tespit ve önerileri, denet-
lenen yer tarafından bu tespit ve önerilere karşılık olarak verilen cevaplar ile müfettişin son
görüşü incelenir, raporda ve müfettişin son görüşünde varılan sonuçlara iştirak edildiği takdirde,
müfettişin son görüşünde yer alan önerilerin gereğinin yerine getirilip getirilmediği Başkanlıkça
takip edilir.

(6) Raporun haklı bir nedene dayanmadan süresinde cevaplandırılmaması halinde ise,
durum, gereği yapılmak üzere Başkanlığa bildirilir.

İnceleme raporu
MADDE 72 – (1) İnceleme raporu;
a) Yürürlükteki kanun, yönetmelik, yönerge, genelge ve diğer hukuki düzenlemelerin

uygulamalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yollarıyla yeniden düzenlenmesi
gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve önerilerin,

b) Teftişlerde, cevaplı rapora yazılması gerekli görülmeyen konuların,
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c) Genel Müdür tarafından inceleme talimatı verilen çeşitli konular hakkında yapılan
inceleme ve varılan sonuçların,

bildirilmesi maksadıyla düzenlenen raporlardır.
(2) İnceleme raporu, şikayet ve ihbar üzerine yapılan inceleme sonucunda; ön inceleme

yapılmasını ve soruşturmayı gerektirir hal görülmediği durumlarda yapılacak işleme esas gö-
rüşlerin bildirilmesi ve yapılan incelemenin raporlanması amacıyla konularının ilgilendirdiği
birimler göz önünde tutularak yeterli sayıda hazırlanır. İnceleme raporu ve ekleri Genel Müdür
onayını müteakip, Başkanlıkça gereği yapılmak üzere ilgili yerlere gönderilir.

Ön inceleme raporu
MADDE 73 – (1) 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

lerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereği; memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri
sebebiyle işledikleri suçlarla ilgili olarak soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi kararında
değerlendirmeye alınmak amacıyla yapılan inceleme sonuçlarının yer aldığı rapordur.

(2) Ön inceleme raporunda; ileri sürülen iddialarla ilgili eylemlerin soruşturma iznini
gerektirip gerektirmediği ve ulaşılan sonucun hukuki dayanağı, herhangi bir tereddüde yer ver-
meyecek şekilde belirtilir.

(3) Yeterli sayıda düzenlenen ön inceleme raporları, yetkili mercie intikal ettirilmek
üzere, Başkanlığa teslim edilir.

Soruşturma raporu
MADDE 74 – (1) Soruşturma raporu, yapılan soruşturma sonucunda cezai, mali ve di-

siplin önerileri içeren soruşturmalarda tanzim edilen rapordur. Bu raporlarda, soruşturma ko-
nuları ve işlenen idari suçların unsurları ile soruşturulanlar hakkında hangi kanun hükümlerine
göre ne tür işlem yapılması gerektiği gibi hususlar açıkça belirtilir.

(2) Düzenlenen soruşturma raporlarının asıllarıyla yeter sayıdaki suretleri ilgili makam
ve mercilere gönderilmek üzere Başkanlığa sunulur.

Yıllık faaliyet raporu
MADDE 75 – (1) Yıllık faaliyet raporu, Başkanlığın bir yıllık çalışmalarına göre, Genel

Müdürlükçe uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, idarede gözlenen
yetersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi için alınacak yasal ve idari önlemlere
dair görüş ve önerileri kapsayan ve Genel Müdüre özet bilgi vermek amacıyla Başkanlıkça ha-
zırlanan rapordur.

Rapor yazma süresi ve adedi
MADDE 76 – (1) Müfettişler kendilerine verilen teftiş, inceleme, ön inceleme ve so-

ruşturma görevlerini en kısa zamanda sonuçlandırıp, teklif ve önerilerinin etkili olabilme nite-
liğinin kaybolmaması, zaman aşımına sebebiyet verilmemesi ve ilgili mevzuatında belirlenen
süreler varsa bu sürelerin aşılmaması için zaman geçirilmeden raporları düzenleyerek Başkan-
lığa teslim ederler.

(2) Raporlar gönderilecek ilgili makam ve merciler göz önüne alınarak yeteri sayıda
düzenlenir.

(3) Müfettişlere verilen inceleme, ön inceleme ve soruşturma görevlerine ilişkin rapor-
lar, bilgi ve belge temini işlerinin tamamen sonuçlandırılmasından itibaren kanunlarda belirtilen
süreleri aşmamak üzere bir ay içinde düzenlenip Başkanlığa verilmelidir.

(4) Müfettişler inceleme, ön inceleme ve soruşturma raporlarını üçüncü fıkrada belir-
tilen süre içerisinde ya da her halükarda görevlendirme tarihinden itibaren kanunlarda belirtilen
süreleri aşmamak üzere en geç üç ay içinde verememeleri halinde, durumu gerekçeli bir yazı
ile Başkanlığa bildirirler. İzin, rapor ve öncelikli diğer görevler gibi geçerli nedenlerin bulun-

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                  4 Aralık 2019 – Sayı : 30968



ması halinde, işin özelliği de dikkate alınarak durum Başkanlık tarafından değerlendirilir. Ge-
rektiği durumda başka müfettiş göreve iştirak ettirilebilir veya başka müfettiş görevlendirilmesi
yapılabilir.

(5) Kanunlarda ve yönetmeliklerde belirtilen sürelerde görevin tamamlanamaması ve
raporların yazılamaması durumunda gerekli değerlendirme Başkanlıkça yapılır ve gerekli ted-
birler alınır.

Raporların içeriği ve ekleri
MADDE 77 – (1) Müfettişler raporlarında görüş ve düşüncelerini, hiçbir etki altında

kalmadan, tarafsız, belgelere ve gerçeklere uygun, gerekçeli bir şekilde belirtirler.
(2) Raporlar, kısa ve açık bir ifadeyle yazılır. Rapor ve eklerinde; silinti, kazıntı ve çı-

kıntı yapılmaz.
(3) Raporların her sayfası ve ekleri müfettişler tarafından mühürlenerek imzalanır.

Raporlara konulan tutanak, ihbar mektubu, ifade, belge, kayıt ve yazı örneği gibi eklerin sıra
numarası, adedi, tarihi, sayısı ve konusu gösterilerek dizi pusulası düzenlenir.

(4) Raporlar, Başkanlığın belirlediği standart ve usullere uygun hazırlanır ve yazılır.
Raporlar üzerine yapılan işlemler
MADDE 78 – (1) Raporlar, Başkan veya görevlendireceği başkan yardımcısı ve/veya

rapor değerlendirilmesi için görevlendirilen bir veya birden fazla müfettiş tarafından incelenir.
Raporlarda hata ve eksiklik ya da tereddütlü hususların bulunması halinde, Başkanlıkça raporu
düzenleyen müfettiş veya müfettiş yardımcısıyla görüşülerek ve gerektiğinde iade edilerek
hata, eksiklik veya tereddütlü konuların giderilmesi istenir. Müfettiş veya müfettiş yardımcı-
sınca raporda ısrar edilirse Başkanlık görüşü doğrultusunda işlem yapılır. İnceleme, ön inceleme
ve soruşturma raporları ile ilgili Genel Müdürden olur alınır.

(2) Raporlar üzerinde Başkanlıkça yapılan incelemeden sonra aşağıdaki süreç izlenir:
a) Cevaplı raporlar ile inceleme raporları üzerine yapılması gereken işlemler ilgili dai-

resince izlenir, sonuçları Başkanlığa bildirilir.
b) Raporlar üzerine Genel Müdürlükçe uygulanması yerinde görülen işlemlere ait tali-

matlar, Başkanlık tarafından raporu yazan müfettiş ve müfettiş yardımcısına, rapor birden fazla
müfettiş tarafından yazılmış ise en kıdemlisine bir yazı veya elektronik posta ile gönderilir.

c) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görüşleri karşısında, konu hakkında ilgili dai-
renin görüş ve talimatında değişiklik olmaması halinde başkan konuyu iki kıdemli müfettişe
yeniden incelettirir. İnceleme sonucu müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görüşleri doğrula-
nıyor ise Başkan ve Genel Müdür tarafından konu birlikte değerlendirilir, nihai karar Genel
Müdür tarafından verilir ve makam oluru ile karara bağlanır.

ç) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının inceleme, ön inceleme ve soruşturma görev ona-
yı dışında kalan ve Genel Müdürlüğün görevlerini daha iyi yapmasını sağlamaya yönelik öne-
rileri, Genel Müdürce uygun görülmek koşuluyla öneriler başlığıyla ilgili birimlere bildirilmek
üzere konuyla ilgili daire başkanlığına gönderilir.

d) Merkez teşkilatı birimlerinin teftiş raporları Genel Müdürün belirleyeceği usul ve
esaslara göre değerlendirilir, talimatları verilir. Sonuçları Başkanlık tarafından Genel Müdür
emri ile ilgili birimlere intikal ettirilir.

Sonuç bildirimi
MADDE 79 – (1) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı, Genel Müdür tarafından

onaya bağlanmış raporlarda belirtilen ve yerine getirilmesi gereken iş ve işlemlerden, kendile-
riyle ilgili olanların sonuçlarını, ayrıca tarih belirtilmemişse, en geç üç ay içinde Başkanlığa
bildirmek zorundadır. Üç ay içinde sonuçlandırılması mümkün olmayan iş ve işlemler hakkında
sonuçlanıncaya kadar Başkanlıkça aksi belirtilmedikçe her üç ayda bir gelişmeler hakkında
Başkanlığa bilgi verilir.
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ONİKİNCİ BÖLÜM
Denetlenenlerin Yükümlülük ve Sorumlulukları

Teftişe yardımcı olmak
MADDE 80 – (1) Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluş

yöneticileri ve çalışanları, müfettiş ve müfettiş yardımcıları tarafından sorulan sözlü ve yazılı
soruları geciktirmeden cevaplamakla yükümlüdürler.

(2) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı ile denetime tabi olan gerçek ve tüzel ki-
şiler istendiğinde gizli de olsa bütün belge, defter ve dosyaları, para ve para hükmündeki evrak
ve senetleri, ambar ve depolarında bulunan ayniyatı ve bunlarla ilgili belge ve defterleri, her
türlü mal ve eşyayı, müfettişin gerekli gördüğü evrak, kayıt ve belgelerin suretlerini veya asıl-
larını müfettişlere göstermek, vermek, inceleme ve saymalarını kolaylaştırmak zorundadır.

(3) Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluş yöneticileri
teftiş hizmetlerinin gereklerine uygun biçimde yürütülebilmesi için müfettiş ve müfettiş yar-
dımcılarına görevleri süresince uygun bir yer ile göreve ilişkin gerekli araç ve gereci sağlamak
ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadırlar.

(4) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları teftişe yardımcı olmaktan imtina edenler hakkında,
ceza ve/veya disiplin hükümlerine göre soruşturma yapılması için keyfiyeti Başkanlığa yazı
ile bildirir ve alacakları emre göre hareket ederler.

(5) Teftiş edilen birimlerden asılları alınan evrak ve belgelerin, müfettişin mühür ve
imzası ile tasdik edilmiş suretleri aslının yerine konulmak üzere alındığı birimlere verilir.

Teftiş sırasında izinler
MADDE 81 – (1) Teftişine başlanan birim görevlilerine daha önce verilmiş izinler

varsa ve henüz izin başlamamışsa, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında müfettişin talebi
üzerine denetim sonuna kadar izinler ertelenebilir.

(2) İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça ve ihtiyaç olmadıkça
izinlerinden geri çağrılmazlar.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yurt dışında eğitim
MADDE 82 – (1) Müfettişler, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları
Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurt dışına gönderilebilir.

Müfettişlik mühür ve kimlik belgesi ile taşınır mallar
MADDE 83 – (1) Müfettişlere ve müfettiş yardımcılarına, beratıyla birlikte birer mühür

ile Genel Müdür ve Başkan tarafından imzalanan fotoğraflı yetki ve kimlik belgesi verilir. Kim-
lik belgesinde, müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten bir özet yer alır. Kimlik belgesi, ge-
rektiğinde veya istek üzerine gösterilir.

(2) Müfettiş yardımcılarına mühür ve kimlikleri, resen denetime yetkili kılındıklarında
verilir.

(3) Müfettişlere görev sırasında kullanılmak üzere çanta, dizüstü bilgisayar gibi demir-
başlar ile gerekli olan diğer malzeme ve ihtiyaçları Başkanlık tarafından temin edilerek zim-
metle verilir. 

(4) Müfettişler görevlerinden geçici veya daimi olarak ayrıldıkları takdirde, zimmetle-
rinde bulunan kimlik belgesi, mühür ve taşınır malları eksiksiz teslim etmek zorundadırlar.

Görevde izin kullanımı
MADDE 84 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, Başkanlığa bilgi vermeden ve Baş-

kandan izin almadan, görevli bulundukları il hudutlarını terk edemezler. Resmi ve hafta sonu
tatil günlerini yol gideri talep etmemek ve Başkanlığa önceden yazılı bilgi vermek şartıyla gö-
rev mahalli dışında diledikleri yerde geçirebilirler.
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(2) Müfettişler; yürürlükteki mevzuata göre alacakları izinleri, bu izinlere hangi gün
başlayacaklarını ve göreve dönüş tarihlerini Başkanlığa yazı ile bildirirler.

(3) Müfettişler, bağımsız çalışmalarında Başkanlığa, birlikte çalışmalarda ise gruptaki
en kıdemli müfettişe haber vererek, ulusal bayram, genel ve hafta tatili günlerini diledikleri
yerlerde geçirebilirler.

Kayıt ve dosya işleri
MADDE 85 – (1) Müfettişler, gönderdikleri rapor ve yazıları zimmet defterine işlerler.

Kendilerine gelen yazılarla genelgeleri özel dosyalarında saklarlar. 
(2) Gerekmesi halinde rapor ve yazışmalarının bir örneğini Başkanın izni doğrultusunda

bürodan temin edebilirler.
Haberleşme ve yazışma yöntemi
MADDE 86 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, görev merkezleri dışındaki yerlere

görevli giderken, Başkanlığa hangi iş için nereye ve hangi tarihte gidileceğini belirten görev
emirlerini ilgi tutarak varış ve ayrılış yazısı verirler.

(2) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları; görevli olarak gittikleri yerlere varış ve buradan
görev bitimi veya izinli ayrılışlarını, aynı gün içinde telefon, faks ve elektronik posta gibi ha-
berleşme araçlarıyla Başkanlığa bildirirler. Müfettiş ve müfettiş yardımcıları görevli bulun-
dukları yerlerden Başkana bilgi vermeden ayrılamazlar.

(3) Teftiş, inceleme ve soruşturma ile ilgili olarak Genel Müdürlük birimleriyle doğru-
dan doğruya, başka kuruluşlarla ise Başkanlık kanalıyla haberleşme yaparlar.

(4) Gizli olmayan acele haberleşmelerde, duruma göre faks veya telefon kullanabi-
lirler.

(5) Birlikte çalışmalarda, yazışma ve haberleşmeler gruptaki en kıdemli müfettiş tara-
fından yapılır.

Düzenleme yetkisi
MADDE 87 – (1) Müfettişlerin çalışma esasları ile yapacakları teftiş, inceleme, ön in-

celeme ve soruşturma işlerine ait diğer hususlar Başkanlıkça çıkarılacak talimatlar ile belir-
lenir.

Yürürlük
MADDE 88 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 89 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü

yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 2337-8 PİMLER - BÖLÜM: 8 METRİK VİDA DİŞLİ VE KONİK UZUNLUĞU
SABİT KONİK PİMLER STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG - MS – 2019/19)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 2337-8 (Ocak 2019) “Pimler-Bölüm: 8 Metrik

Vida Dişli ve Konik Uzunluğu Sabit Konik Pimler”  standardının uygulamaya konulmasına
ilişkin hususları belirlemektir.
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Standardın kapsamı
MADDE 2 – (1) Bu standard, anma çapı 5mm ≤ d1 ≤ 50mm olan, sertleştirilmemiş,

ucuna kadar metrik vida dişli ve konik uzunluğu sabit konik pimlerin boyutlarını ve teknik tes-
limat şartlarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/6/1930
tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında
Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara
Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma
MADDE 4 – (1) TS 2337-8 (Mayıs 2001) “Pimler – Konik – Dışı Kısmî Vida Dişli”

standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 28/01/2019 tarihli toplantısında re-
vizyonu yapılan ve yayımına karar verilen TS 2337-8 (Ocak 2019) “Pimler-Bölüm: 8 Metrik
Vida Dişli ve Konik Uzunluğu Sabit Konik Pimler” standardı imalat ve piyasaya arz safhala-
rında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur. 

Uyma zorunluluğu 
MADDE 5 – (1) TS 2337-8 (Ocak 2019) “Pimler-Bölüm: 8 Metrik Vida Dişli ve Konik

Uzunluğu Sabit Konik Pimler” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz eden-
lerin Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü
MADDE 6 – (1) TS 2337-8 (Ocak 2019) “Pimler-Bölüm: 8 Metrik Vida Dişli ve Konik

Uzunluğu Sabit Konik Pimler” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir
ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlen-
memiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara
uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 2337-8 (Ocak 2019) “Pimler-
Bölüm: 8 Metrik Vida Dişli ve Konik Uzunluğu Sabit Konik Pimler” standardı ile ilgili Tebliğ
tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya
arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını iste-
yebilir.

Temin
MADDE 7 – (1) TS 2337-8 (Ocak 2019) “Pimler-Bölüm: 8 Metrik Vida Dişli ve Konik

Uzunluğu Sabit Konik Pimler” standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden
temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan standard
MADDE 8 – (1) 7/5/2001 tarihli ve 24395 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan TS

2337-8 “Pimler – Konik – Dışı Kısmi Vida Dişli” standardı yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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KURUL KARARI
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YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10490 

—— • —— 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10487 
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Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10475 

—— • —— 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10476 

—— • —— 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10477 
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Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10479 

—— • —— 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10480 

—— • —— 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10481 
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Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10482 

—— • —— 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10483 

—— • —— 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10484 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TDLHZM-586 BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 8 ADET SÜRÜCÜLÜ TANKER 

KİRALAMA; “TEMİZ SU, KİRLİ SU VE PEROL BAZLI ÇAMURUN  
TAŞIMA VE BOŞALTMA İŞİ “AÇIK İHALE USULÜ”  

İLE İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2019/597615 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10   06100 
  Çankaya/ANKARA 
b) Telefon ve Faks numarası : 0 312 207 2669 ve 0312- 286 73 74 - 0312- 286 90 73 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : ihale@tp.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Batman Bölge Müdürlüğü 8 Adet Sürücülü Tanker 

Kiralama, Temiz Su, Kirli Su Ve Perol Bazlı 
Çamurun Taşıma Ve Boşaltma İşi 

b) Teslim yeri : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Yeni İhale 
Salonu Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10   06530 
Çankaya / Ankara 

c) İşin süresi : Sözleşme tarihinden itibaren; 1(Bir) yıldır. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 Çankaya/ANKARA 
  Tedarik ve lojistik Daire Başkanlığı Yeni İhale 

Salonu 
b) Tarihi ve saati : 25.12.2019 / Saat 14.30 
4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı 
görülmüştür” kaydı bulunacaktır. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 
elektronik posta adresi; 

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

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret 
ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir 
makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 
olduğuna dair belge; 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini 
belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin 
noter tasdikli imza sirküleri; 

d) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yüklenici adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi; 
h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini 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; (İş Deneyim 
Belgesi istenmiş ise) 

i) İş ortaklığı olarak teklif verilebilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 
(a), (b) ve sigorta ihalesi ise (k) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İş 
ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere verilen belgenin tüzel 
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki 
belgeyi de vermek zorundadır. 

j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 
4.3.1. İş Deneyim Belgesi: İstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya 

benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (İş Bitirme) ibraz edecektir. 
İstekli, teklif ettiği bedelin en az % 25’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer 

hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini TP’ye ibraz edecektir. 
İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer 

ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. 
Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 
30’undan az olamaz. 

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 
Her türlü iş makinesi ve sürücülü tanker araç kiralama işi 
4.5. Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği ihale konusu işe uygun Yetki belgesinin (K1 vb) 

aslı veya noter onaylı sureti. 
4.6. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
5 - İhale dokümanı; 
TÜRKİYE PETROLLERİ Genel Müdürlüğü, Tedarik Ve Lojistik Daire Başkanlığı, İhale 

Müdürlüğü, 6. Kat 616 Nolu Oda adresinde görülebilir ve Şartname bedeli 100,-TL karşılığı, 
Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: 
TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli 
olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 
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6 - Teklifler, 25.12.2019 tarih ve saat 14.30’e kadar T.P. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YENİ 
İHALE SALONUNA verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 
saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş 
kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların 
toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. 

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az Altmış (60) takvim 

günü olmalıdır. 
10 - Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir. 
11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 
12 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklama hükümleri hariç) TP Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır. 
 10575/1-1 

—— • —— 
13 KALEM ELEKTRİK KABLO MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1- Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 13 Kalem Elektrik Kablo Malzemesi %20 artar-azalır 

opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale 
Usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/ 
RİZE adresinden 90,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 24.12.2019 tarihi saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:30’da açılacaktır. 

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

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

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

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9- İhale kısmi tekliflere açıktır. 
10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 10468/1-1 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 4 Aralık 2019 – Sayı : 30968 

 

2 KISIM 28 KALEM SPOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR. 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C İstanbul Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ihtiyacı 2 Kısım 28 Kalem Spor 

Malzemesi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

şartnamesine, malzeme listesine uygun şekilde ve aynı listede yer alan markalardan biri olmak 

kaydıyla, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış 

zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının 

aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek 

şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 09.12.2019 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 

belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 10536/1-1 
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600 ADET DİZÜSTÜ (LAPTOP) BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı 600 

adet Dizüstü (Laptop) Bilgisayar Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

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, 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, 12.12.2019 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’te evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar 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. 

 10574/1-1 



Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 4 Aralık 2019 – Sayı : 30968 

 

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 
Fatih Belediye Başkanlığından: 
İHALENİN KONUSU: 
Madde 1- Aşağıda nitelikleri madde 2’de belirtilen İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cankurtaran 

Mahallesi, 67 ada, 38 parsel sayılı 354 m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmaz 2886 sayılı yasa 
gereğince ve şartnamesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile Fatih Belediyesi Belediye Encümenince 
yapılacak ihale ile satılacaktır. 

Madde 2- SATILACAK TAŞINMAZ MALIN; 
 

İşin Adı Arsa satışı 
İlçe Fatih 
Mahalle Cankurtaran 
Niteliği Arsa  
İmar durumu tasdik tarihi 28.08.2019 
Pafta 159 
Ada 67 
Parsel 38 
Parsel Alanı 354 m2 
İrtifa - 
Meri imar planı Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, 

1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar planında 
(Koruma Bölgesi: Dünya Miras Alanı) Hamam alanında kalmaktadır. 

Tasdik Tarihi/Ölçeği 04.10.2012 tasdik tarihli 1/1000 
Meclis karar Tarih/No 05.09.2019 tarih 2019/128 sayılı  
Encümen karar Tarih/No 27.11.2019/1158 
Tapu Kaydı 18.09.1998 
Takdir Kom. Raporu 11.11.2019 tarihli E.214765 sayılı  
Muhammen Bedeli 12.390.000,00 TL 
Geçici Teminat Miktarı %3 371.700,00 TL 
İhale Usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Kapalı Teklif Usulü  
İhale İlan Şekli Gazete ilanı, Resmi gazete ve Belediye ilan panosu  
İhale İlan Adedi  2 defa 
İhale tarih ve saati 18/12/2019 tarih, Saat: 11.00'da 
Şartname ve ekleri  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 1000,00TL karşılığında temin 

edilecektir. (Adnan Menderes Vatan Bulvarı N0:54 B Blok Kat: 1)  
İlgili Mevzuat ve Tebliğler 5393 sayılı yasa ve 2886 sayılı yasa  
İhale komisyonunun 
Toplantı yeri ve İhalenin 
yapılacağı yer adresi  

Fatih Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu Adnan Menderes 
Vatan Bulvarı No: 54 - B Blok 3. Kat FATİH/İSTANBUL 
SANTRAL: 453 14 53 / 453 14 00 (1343-1447) - 
FAKS: 0212 453 14 75  
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Madde 3- İhaleye katılabilmek için isteklilerden İhale dosyasında aşağıdaki belgeler istenir. 
A - Gerçek kişi olması halinde; 
1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti, 
2. İkametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) 
3. Noter tasdikli imza beyannamesi. 
4. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)  
5. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının 

asılları, ve Banka teyit yazısı.) 
6. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname, 
7. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 
8. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu 

yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul 
edilecektir). 

9. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının 
imza edilmesi. 

10. Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek. 
11. SGK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belge vermek. 
12. Tebligat için adres bildirimi, 
13. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif 

mektubu. 
14. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir. 
B - Tüzel kişi olması halinde; 
1. İlgili Makamlarından yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair 

faaliyet belgesi. 
2. Temsil durumunda Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, 

Noter onaylı vekaletname, 
3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 
4. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten 

karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza 
beyannamesi. 

5. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti. 
6. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının 

asılları, ve Banka teyit yazısı.) 
7. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile 

belgelendirilecektir.)  
8. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 
9. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu 

yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul 
edilecektir). 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 4 Aralık 2019 – Sayı : 30968 

 

10. Bağlı olduğu Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek. 
11. SGK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belge vermek. 
12. Tebligat için adres bildirimi, 
13. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif 

mektubu. 
14. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir. 
C - Ortak Girişim olması halinde: 
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya 

(B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, 
nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti. 

Madde 4- İkinci İhale ilanının gazete de yayınlandığı tarihten sonra, İhaleye katılmak 
isteyenler %3 geçici teminatını Fatih Belediye Başkanlığı veznesine yatırarak, ya da Banka 
teminat Mektubunu vererek (Teminat mektubu verilecek ise limit dahili süresiz ibaresi şartı 
aranır.) Şartnamesinde belirtilen eklerle ve teklif Mektubu ile birlikte, şartnamesinde belirtilen 
maddelere uygun olarak hazırlayarak (Teminatını yatırmayanlar bu ihaleye katılamazlar.) 
Teklifler, ihale günü olan 18 / 12 / 2019 tarih, Saat: 10.00’a kadar Fatih Belediye Başkanlığı Yazı 
İşleri Müdürlüğü, Encümen Şefliğine sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. 
Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. (İhale 
komisyonu) İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır. 

Madde 5- Bu iş için yapılmış ilan bedelleri ihale üzerinde kalan istekliye ait olup, satış 
bedelinin tahsili esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir. 

Madde 6- İhaleyi yapan İdarenin, İta Amirleri, İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, 
sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ile bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar kan 
ve sıhri hısımları, bunların takları ve geçici veya sürekli olarak bu ihaleye katılamazlar. Bu yasağa 
uymayarak girenler üzerine satış yapılmış bulunur ise su satış bozulur. Teminat irat kaydolunur. 

Madde 7- Bu satış ve devirle ilgili her türlü vergi, resim, karar pulu, ve harçlarla diğer 
giderler ile birlikte alıcıya aittir. 

Madde 8- İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde satış bedelini 
yatırmadıkları takdirde geçici ve iştirak teminatları bütçeye irat kaydedilecektir. 

Madde 9- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve 
yetkisine sahiptir. 

Madde 10- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ve Şartnamede belirtildiği 
şekilde ihalelere katılamayacak olan şirketler ihalelere teklif veremezler. Teklif vermiş olsalar 
dahi teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Madde 11- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi 
hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 12- İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen 
gecikmeler kabul edilmez. 

İlan olunur. 10467/1-1 
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1 ADET SARSMA TABLASI VE 1 ADET VERİ TOPLAMA SİSTEMİ 
(SENSÖRLERİ İLE BİRLİKTE) SETİ SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
Sarsma Tablası ve Veri Toplama Sistemi (Sensörleri ile birlikte) seti alımı işi, 4734 sayılı 

Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak 
hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi 
uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2019/633371 
1 - İdarenin 
a) adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 
  Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 
b) telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 
c) elektronik posta adresi : bap@gazi.edu.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) niteliği, türü ve miktarı : 1)- Sarsma Tablası 1 Adet 
  2)- Veri Toplama Sistemi(Sensörleri ile birlikte) seti  
  1 Adet 
b) teslim yeri : Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
c) teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 130 (Yüzotuz) 

takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 
b) tarihi ve saati :  13.12.2019 Cuma günü, saat: 14:30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 
Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 
4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 
4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığının T.C. Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 
ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 100.-Türk Lirası yatırılarak 
alınan dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler 13.12.2019 Cuma günü, saat: 14:30’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 
günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 10576/1-1 
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44 ADET SU OTOMAT ALANININ 120 AY SÜRE İLE  
KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
İDAREMİZE AİT BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME METROBÜS HATTINDAKİ 

İSTASYONLARA 42 ADET VE KARAKÖY-BEYOĞLU (TÜNEL) İSTASYONLARINA 2 ADET 
OLMAK ÜZERE TOPLAM 44 ADET SU OTOMAT ALANININ 120 AY SÜRE İLE KİRAYA 
VERİLMESİ İŞİ. 

1) İhale konusu olan işin; 
a) Niteliği: - İdaremize ait Beylikdüzü-Söğütlüçeşme Metrobüs Hattındaki İstasyonlara 42 

Adet ve Karaköy-Beyoğlu (Tünel) İstasyonlarına 2 adet olmak üzere toplam 44 adet Su Otomat 
Alanının (her bir otomat alanı=1 m2) 120 ay süre ile Kiraya Verilmesi İşi. 

b) İşin Yapılacağı Yer: Beylikdüzü-Söğütlüçeşme Metrobüs Hattındaki İstasyonlarda ve 
Karaköy-Beyoğlu (Tünel) İstasyonlarında. 

c) Miktarı: 44 adet su otomat alanı 
2) İhale Şartnamesinin satın alınabileceği ve görülebileceği yer: Satınalma Daire 

Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No: 2 
Metrohan Tünel 34420 Beyoğlu / İSTANBUL adresinden 250,00 TL (KDV dahil) karşılığında 
temin edilebilir. (Şartname ve ekleri idarede bedelsiz görülebilir.) 

(Not: Şartname bedeli İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Vakıfbank T.A.O 
Validesultan Şubesi İban : TR 93 0001 5001 5800 7292 3235 35 no'lu hesabına, İşin Adı ile İhale 
şartnamesi bedeli olduğu belirtilerek yatırılacaktır. ) 

3) İhale ile ilgili teklif mektuplarının sunulacağı yer: 18.12.2019 Çarşamba günü saat 
14.00’a kadar ihale şartnamesinin satın alınabileceği adrese teslim edilecektir. 

4) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı: İhale şartnamesinin satın alınabileceği 
adreste İhale Komisyon odasında 18.12.2019 tarihinde saat 14:00’ da yapılacaktır. 

5) İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif 
Usulü Arttırma ile yapılacaktır. 

6) İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır: 
İsteklilerin: 
A - Kanuni İkametgahı olması. 
B - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi. 
C - Ticaret ve / veya Sanayi odası belgesi vermesi. 
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
b) Tüzelkişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden 

veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, 
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de 
şubesi bulunmayan yabancı tüzelkişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 
Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her 
birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge. 

D - İmza sirküleri vermesi. 
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri. 
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b) Tüzelkişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 
bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 
konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge. 

E- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki 
Türk konsolosluğunca veya Türkiye dışişleri bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.) 

F- Tahmin edilen bedel: 4.224.000,00 TL (DörtMilyonİkiYüzYirmiDörtBin Türk Lirası) 
+ KDV’dir. 

G- Tahmin edilen toplam bedelin %3’ü oranında 126.720,00 TL (YüzYirmiAltıBinYediYüz 
Yirmi Türk Lirası)’lik Geçici Teminat. Teminat mektupları dışındaki teminatların İETT İşletmeleri 
Genel Müdürlüğünün Vakıfbank T.A.O Validesultan Şubesi İban: TR 93 0001 5001 5800 7292 
3235 35 no'lu hesabına İşin Adı ile Geçici teminat olduğunu belirterek yatırılması ve makbuzlarının 
teklif zarfının içinde sunulması gerekir. 

H- İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim 
beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, 

I- Şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu, 
İ- Diğer Belgeler 
1- İstekliler sermayelerinin en az 50.000.000,00TL (Elli milyon Türk Lirası) olduğuna 

dair Ticaret Sicil Gazetesini veya Kayıtlı olduğu odadan alınan Faaliyet belgesini teklifleri ile 
birlikte sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her hangi birinin istenen asgari 
şartları sağlaması gerekmektedir. 

2- İstekliler yıllık cirosunun 100.000.000,00 TL (Yüz milyon Türk Lirası)olduğuna dair 
yeminli mali müşavir veya ilgili vergi dairesince onaylı “Gelir Tablosu” belgesini teklifleri ile 
sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her hangi birinin istenen asgari şartları 
sağlaması gerekmektedir. 

3- İstekliler ilk ilan tarihinden geriye doğru son üç yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan 
veya devam eden işlerle ilgili faaliyet alanlarında tahmin edilen bedelin %50’ inden az olmamak 
üzere, başlama ve bitiş tarihleri ile bedeli belirtilen Referans mektubunu veya Sözleşmeyi 
teklifleri ile birlikte sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde, herhangi bir ortağın Referans 
mektubunun her halükarda asgari %80’ini sağlaması gerekmektedir. Kamuda gerçekleştirilen 
işlerle ilgili olarak kamu kurumları tarafından düzenlenmiş Referans Mektubu, özel sektörde 
gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak bir veya birden fazla sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak 
düzenlenen faturalar da teklif ekinde sunulacaktır. 

4- İstekliler satılacak suyun TSE nin TS 266 belgesine sahip olduğunu teklifleri ile 
birlikte sunacaklardır. 

5- İstekliler satılacak su için FDA, IBWA, NSF, HELAL ve KOSHER sertifikalarına sahip 
olduğunu teklifleri ile birlikte sunacaklardır. 

6- İstekliler satılacak su için TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi sahibi olduklarını teklifleri ile 
birlikte sunacaktır. 10289/1-1 
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ORUÇ REİS ARAŞTIRMA GEMİSİ İÇİN TAKİP GEMİSİ HİZMETİ ALINACAKTIR 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
ORUÇ REİS Araştırma Gemisi İçin Takip Gemisi hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık 
ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası  :  2019/631269 
1-İdarenin  
a)  Adresi  :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı 

   Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139  
   Çankaya / ANKARA 

b)  Telefon ve faks 
numarası 

 :  0 312 201 20 41 – 0 312 285 58 14 

c)  Elektronik posta 
adresi  

 :  

ç)  İhale dokümanının 
görülebileceği 
internet adresi (varsa) 

 : 

2-İhale konusu hizmetin  
a)  Niteliği, türü ve 

miktarı 
:  Hizmet Alımı, ORUÇ REİS Araştırma Gemisi İçin Takip 

Gemisi  
b)  Yapılacağı yer :  ORUÇ REİS Araştırma Gemisinin bulunduğu her yerde 
c)  İşin süresi :  Sözleşmesinin imzalanmasına müteakip İdare tarafından 

Yüklenici’ye yapılacak işe başlama talimatı tebliğinden 
itibaren 10 (on) takvim günü içerisinde işe başlanacak 
olup işin süresi 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür. 

3-İhalenin  
a)  Yapılacağı yer :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları. 
b)  Tarihi ve saati :  17/12/2019 – 10:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
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Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 
mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini 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, standart forma uygun 
belge. 

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

4.2.1.İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1 İdaremizce Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında 

fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten   (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 nolu oda) satın 
alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

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

9-İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 
işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
13- İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 10514/1-1 
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EİMCO AKÜLÜ LOKOMOTİF ENDÜVİ EKİPMANLARI 
TAMİRİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından: 
İşin adı: 6-9 Ton Eimco akülü lokomotif endüvi ekipmanları tamiri işi 4734 sayılı 

kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 
açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019/622179 
Dosya No : 1927881 
1- İdarenin 
a) Adresi : BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO: 125 ZONGULDAK 
b)Telefon ve Faks numarası : Tel   : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat) 
  Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi :  
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 6-9 Ton Eimco akülü lokomotif endüvi ekipmanları tamiri 

(5 kalem)  
b) Teslim yeri  : İlgili Müessesenin Elektromekanik İşletme Müdürlüğüne 

teslim edilecektir. 
c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip 60 takvim günü 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  
  Satınalma Dairesi Başkanlığı  
  Bülent Ecevit Caddesi No: 125   ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati  : 19.12. 2019 - 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu 
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e) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
h) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 30,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 19.12.2019 PERŞEMBE günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.  

9- İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

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

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 10469/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Şahinbey Belediye Başkanlığından: 

 GAZİANTEP 

1. İHALENİN KONUSU: 

Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen 2 adet arsanın satış ihalesidir. 
 

S.NO Mahalle Ada Parsel Alanı(m²) 

İmar 

Durumu M² Değeri Toplam Değer 

%3 Geçici 

Tem. 

1 Bülbülzade 5350 12 4.776,39 A-3 E:1.35 1.250,00 TL 5.970.487,50 TL 179.114,63 TL 

2 Ocaklar 1703 33 5.125,75 Sosyal Tesis    600,00 TL 3.075.450,00 TL   92.263,50 TL 
 
2. İHALENİN TARİHİ, SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 

Söz konusu taşınmazların ihalesi 18/12/2019 ÇARŞAMBA günü Saat 14:30’da Gaziantep 

Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) 

yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 

18/12/2019 ÇARŞAMBA günü Saat 12:00’a kadar, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden 

kayıt yaptırarak Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta 

ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular 

İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

3. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

yapılacaktır. 

4. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ: 

İhale şartnamesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak 

görülebilir. İhaleye girecek olanlar 100,00(Yüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları 

gerekmektedir. (her arsa için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır) 

5. GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: 

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili %3 geçici 

teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR 970001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN Nolu Belediyemiz 

hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat 

mektubu olarak da Emlak İstimlâk Müdürlüğüne verilebilir. 

İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en 

son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen %3 

geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale %3 teminat farkını 

tamamlayanlar arasında devam eder. 
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İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, %3 geçici teminat farkını tamamlamak 

zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir. 

6. TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 

a. Tedavüldeki Türk Parası, 

b. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu, 

7. İSTENİLEN BELGELER: 

Teklifler aşağıdaki bilgi ve Belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 

A. İÇ ZARF 

Teklif mektubundan oluşur. (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul 

edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 

herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek 

ihaleye girilmemiş sayılacaktır.) 

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine 

isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 

tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 

B. DIŞ ZARF 

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 

a. Teklif mektubunu içeren İç zarf, 

b. Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden temin edilecek) 

c. Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres gösterir belge (şartname ekinde belirtilen 

tebligat bilgi formu), 

d. Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge(İhale 

tarihinin olduğu yıla ait olacak) 

e. Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü, 

f. İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküsü, 

g. Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli 

vekaletname ile imza sirküsü, 

h. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 

i. Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, 

j. Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka 

teminat mektubu, 

k. İsteklinin ve vekaleten giren kişinin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair 

Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge, 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 10229/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 10553/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 10554/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 10555/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 10556/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 10556/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 10557/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 10557/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 10558/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 10559/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 10559/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 10559/3/1-1 



Sayfa : 162 RESMÎ GAZETE 4 Aralık 2019 – Sayı : 30968 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 10559/4/1-1 



4 Aralık 2019 – Sayı : 30968 RESMÎ GAZETE Sayfa : 163 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 10560/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 10563/1-1 



Sayfa : 168 RESMÎ GAZETE 4 Aralık 2019 – Sayı : 30968 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 10573/1-1 
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İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden: 

 
 10537/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 10552/1-1 
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Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden: 

 
 10577/1-1 
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 10578/1-1 
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Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltme 

Yönetmeliği ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince, Profesör, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi 
ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylarda İstenen 
Evraklar: 

• Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi, 
• Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, kimlik 

fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, noterden tasdikli lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik 
belgesini (Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi), 

yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan CD ortamında 4 (dört) adet ve 
basılı 1 (bir) takım dosya ile, 

• Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin; özgeçmişleri, kimlik fotokopisi, 
2 (iki) adet fotoğraf, noterden tasdikli lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (Yabancı ülkelerden 
alınmış olan diplomaların denklik belgesi), ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan CD 
ortamında 4 (dört) adet ve basılı 1 (bir) takım dosya ile, 

• Üniversitemiz https://www.ahep.edu.tr/tr/ikm-formlar sayfasında yayımlanan Alanya 
Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi ekinde 
yer alan değerlendirme ölçütleri formunun aday tarafından doldurulmuş ve imzalanmış hali ile,  

• İngilizce dilinden en az 80 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen 
merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi ile birlikte Rektörlüğe 
başvuru yapmaları gerekmektedir.  

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan 
istenen evraklar:  

• Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinde Madde 6’da belirtilen Genel Şartları sağlamış 
olması,  

• 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımış olması, 
• Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi, 
• YÖK formatlı özgeçmiş, 
• 2 (iki) adet fotoğraf  
• Nüfus cüzdan fotokopisi, 
• Diploma örnekleri, 
• Transkript belgeleri, 
• Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi, 
• Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Bölümü “Öğretim Görevlisi” kadrosu için 

İngilizce dilinden en az 80 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı 
dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi ile ALES belgesi (ALES muafiyeti için 
görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi veya atama olur yazısı veya 
ALES’ den en az 70 puan almış olmak.)  

• Mimarlık (İngilizce) Bölümü “Araştırma Görevlisi” kadrosu için İngilizce dilinden en az 
80 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri 
kabul edilen sınav sonuç belgesi ile ALES belgesi (ALES muafiyeti için görev yapılan 
yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi veya atama olur yazısı veya ALES’ den en 
az 70 puan almış olmak.)  
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• İletişim Tasarımı ve Yönetimi (İngilizce) Bölümü “Araştırma Görevlisi” kadrosu için 
İngilizce dilinden en az 90 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı 
dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi ile ALES belgesi (ALES muafiyeti için 
görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi veya atama olur yazısı veya 
ALES’ den en az 70 puan almış olmak.)  

• 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. 

• Erkek adaylar için askerlik terhis, tecil veya muaf olduğuna dair belge.  
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Adayların; son başvuru tarihi 

mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine 
şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Sonuçların açıklanacağı web adresi, 
www.ahep.edu.tr adresidir. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin 
http://www.ahep.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup aynı zamanda tebligat niteliğinde 
olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik evrakla 
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  

Başvuru Adresi: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Cikcilli Mah. Saraybeleni 
Cad. No:7 07400 Alanya  

Başvuru Takvimi: 
İlk Başvuru Tarihi : 04.12.2019 
Son Başvuru Tarihi : 18.12.2019 
Ön Değerlendirme Tarihi : 25.12.2019 
Giriş Sınav Tarihi : 27.12.2019 
Sonuç Açıklama Tarihi : 03.01.2020 
 

Fakülte/Bölüm/Yüksekokul Unvan 
Kadro 
Sayısı Özel Şart 

Sanat ve Tasarım Fakültesi 
Animasyon Bölümü 

(İngilizce) 
Profesör 1 

Doktorasını iletişim bilimleri alanında almış olmak. 
İletişim çalışmaları alanında Doçentlik unvanına 
sahip olmak. Televizyon yayıncılığı alanında 
çalışmaları bulunması. 

İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi 

Turizm İşletmeciliği Bölümü 
(İngilizce) 

Profesör 1 

Doktorasını İşletme(Sayısal Yöntemler) Anabilim 
Dalından almış olmak. Üretim yönetiminde kantitatif 
teknikler, açık ve uzaktan eğitimin yönetimi, engelli 
destek sistemleri konularında çalışma ve yayınları 
olması; çevrim-içi ders verme deneyimi bulunması. 

Mimarlık Fakültesi 
Mimarlık 
(İngilizce) 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 Mimarlık Lisans programından mezun olmak, 
Mimarlık alanında Doktora derecesine sahip olmak. 

Yabancı Diller Yüksekokulu 
(İngilizce) 

Öğretim 
Görevlisi 2 

Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili 
Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, 
İngilizce Mütercim Tercümanlık veya Amerikan 
Kültürü ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak 
ve Tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

Sanat ve Tasarım Fakültesi 
İletişim Tasarımı ve  
Yönetimi Bölümü 

(İngilizce) 

Araştırma 
Görevlisi 1 İletişim Fakültesi mezunu olmak. İletişim alanında 

Yüksek Lisans yapmış olmak. 

Mimarlık Fakültesi 
Mimarlık 
(İngilizce) 

Araştırma 
Görevlisi 1 Mimarlık Lisans programı mezunu olmak. 
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Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki 
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca “Araştırma 
Görevlisi” alınacaktır. 

 
Duyuru Başlama Tarihi 04.12.2019 - Çarşamba 
Son Başvuru Tarihi 19.12.2019 - Perşembe 
Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi 23.12.2019 – Pazartesi 
Giriş Sınavı Tarihi 25.12.2019 – Çarşamba 
Sonuç Açıklama Tarihi 27.12.2019 - Cuma 
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi www.selcuk.edu.tr 

 
* Atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır. 
BAŞVURULAR 
Adaylar başvuru için http://sakit.selcuk.edu.tr adresine girip ön kayıtlarını gerçekleştirecek 

ve sistemden alacakları müracaat formuna aşağıda listelenen belgeleri ekledikten sonra müracaat 
süresi içerisinde ilanda belirtilen birime şahsen teslim edecek veya posta yolu ile göndereceklerdir. 
Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan 
başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. 
Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1. Eksiksiz doldurulmuş Müracaat Formu, 
2. Lisans / Lisansüstü diploması fotokopisi, 
3. Resmi transkript (Lisans), 
4. Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi, 
5. ALES sonuç belgesi fotokopisi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.), 
6. Yabancı Dil sınavı sonuç belgesi fotokopisi (YDS veya ÖSYM tarafından eş değerliliği 

kabul edilmiş muadili), 
7. Özgeçmiş, 
8. Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
9. Bir adet fotoğraf, 
10. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar 

getireceklerdir.), 
11. Müracaat edilecek kadronun özel şartında (varsa) istenilen diploma, sertifika ve 

deneyim belgeleri (Çalışılan kurumdan yapılan göreve dair alınacak belgeye SGK hizmet dökümü 
eklenerek teslim edilecektir) 

 
İlan 

No Birim Bölüm 

Anabilim 

Dalı Kadro Derece Adet Özel Şart Müracaat Adresi 

191201 
Edebiyat 

Fakültesi 
Psikoloji 

Klinik 

Psikoloji 

Araştırma 

Görevlisi 
4 1 

Klinik Psikoloji 

alanında Yüksek 

Lisans yapıyor 

olmak. 

Selçuk Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Alaeddin Keykubat 

Yerleşkesi Selçuklu / KONYA 

Tel : (332) 223 14 67 
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25
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88
121

124

125

129
133
151

210

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Hisselerinden, Diğer Mülhak

Vakıflara Ait Olanları Hariç Olmak Üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğünün İdare
ve Temsil Ettiği (A) ve (B) Grubu Hisselerin Hazineye Devredilmesine İlişkin
Karar (Karar Sayısı: 1814)

YÖNETMELİKLER
–– Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– TS 2337-8 Pimler - Bölüm: 8 Metrik Vida Dişli ve Konik Uzunluğu Sabit

Konik Pimler Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS – 2019/19)
–– 2019 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2019 Yılı Ekim Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri

Listesi
–– 2019 Yılı Ekim Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

KURUL KARARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/11/2019 Tarihli ve 8695

Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar

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


	
	İşin Adı
	Arsa satışı

	Niteliği
	Parsel
	Parsel Alanı
	İrtifa
	Meri imar planı
	Tasdik Tarihi/Ölçeği
	Meclis karar Tarih/No
	Encümen karar Tarih/No
	İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:
	Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden:
	Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden:


