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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Gü-
venliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) İtiraz komisyonu: Bu Yönetmelik kapsamında hizmet veren kişi veya kurumların
belgelerinin askıya alınma veya iptali ile ilgili itirazlarını değerlendirmek ve sonuçlandırmak
üzere; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü başkanlığında, ilgili Genel Müdür Yardımcısı,
ilgili Daire Başkanı ile Genel Müdürlükte görevli ve değerlendirmeye konu denetim sürecinde
yer almamış dört personel olmak üzere toplam yedi üyeden oluşan komisyonu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki sekizinci ve dokuzuncu
fıkralar eklenmiştir.

“(8) Eğitim kurumları yetkilendirildikleri adrese ilişkin resmi makamlarca tahliye veya
yıkım kararı alınması ya da yıkık veya hasarlı raporu verilmesi durumlarında, yeni adrese ta-
şındıktan sonra otuz gün içerisinde İSG-KÂTİP üzerinden Genel Müdürlüğe başvuru yapılır.
Yapılan başvuru doksan gün içinde tamamlanır. Başvuru sürecine ilişkin diğer hususlar mevcut
adres değişikliği hükümlerine tabi olarak yürütülür.

(9) Sekizinci fıkraya tabi olarak yapılan adres değişikliğinde adres değişikliği bedeli
ödenmez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 34/A maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
“(2) İtiraz Komisyonunu oluşturan unvan adlarının iptal olması veya değişmesi halinde

yerine atanacak üyeler Bakanlık oluru ile belirlenir.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

yürütür.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı
ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) İtiraz komisyonu: Bu Yönetmelik kapsamında hizmet veren kişi veya kurumların
belgelerinin askıya alınma veya iptali ile ilgili itirazlarını değerlendirmek ve sonuçlandırmak
üzere; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü başkanlığında, ilgili Genel Müdür Yardımcısı,
ilgili Daire Başkanı ile Genel Müdürlükte görevli ve değerlendirmeye konu denetim sürecinde
yer almamış dört personel olmak üzere toplam yedi üyeden oluşan komisyonu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki on ikinci fıkra eklenmiştir.
“(12) OSGB ve TSMB’lerin yetkilendirildikleri adrese ilişkin resmi makamlarca tahliye

veya yıkım kararı alınması ya da yıkık veya hasarlı raporu verilmesi durumlarında, yeni adrese
taşındıktan sonra otuz gün içerisinde İSG-KÂTİP üzerinden Genel Müdürlüğe başvuru yapılır.
Yapılan başvuru doksan gün içinde tamamlanır. Başvuru sürecine ilişkin diğer hususlar mevcut
adres değişikliği hükümlerine tabi olarak yürütülür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.
“(4) 12 nci maddenin on ikinci fıkrasına tabi olarak yapılan adres değişikliğinde adres

değişikliği bedeli ödenmez.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22/A maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
“(2) İtiraz Komisyonunu oluşturan unvan adlarının iptal olması veya değişmesi halinde

yerine atanacak üyeler Bakanlık oluru ile belirlenir.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

yürütür.
—— • ——

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,

SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri He-
kimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönet-
meliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) İtiraz komisyonu: Bu Yönetmelik kapsamında hizmet veren kişi veya kurumların
belgelerinin askıya alınma veya iptali ile ilgili itirazlarını değerlendirmek ve sonuçlandırmak
üzere; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü başkanlığında, ilgili Genel Müdür Yardımcısı,
ilgili Daire Başkanı ile Genel Müdürlükte görevli ve değerlendirmeye konu denetim sürecinde
yer almamış dört personel olmak üzere toplam yedi üyeden oluşan komisyonu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesine aşağıdaki sekizinci ve dokuzuncu
fıkralar eklenmiştir.

“(8) Eğitim kurumları yetkilendirildikleri adrese ilişkin resmi makamlarca tahliye veya
yıkım kararı alınması ya da yıkık veya hasarlı raporu verilmesi durumlarında, yeni adrese ta-
şındıktan sonra otuz gün içerisinde İSG-KÂTİP üzerinden Genel Müdürlüğe başvuru yapılır.
Yapılan başvuru doksan gün içinde tamamlanır. Başvuru sürecine ilişkin diğer hususlar mevcut
adres değişikliği hükümlerine tabi olarak yürütülür.
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(9) Sekizinci fıkraya tabi olarak yapılan adres değişikliğinde adres değişikliği bedeli
ödenmez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 41/A maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
“(2) İtiraz Komisyonunu oluşturan unvan adlarının iptal olması veya değişmesi halinde

yerine atanacak üyeler Bakanlık oluru ile belirlenir.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

yürütür.
—— • ——

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulundan:
VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2809 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM 

KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNUN EK 177 NCİ MADDESİ UYARINCA 
ÖZEL HESABIN OLUŞTURULMASI, KULLANIMI VE DENETİMİNE 

DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, toplam öğrenci sayısının en az yüzde 50'si tam burslu

olup ayrıca herhangi bir adla ücretlendirilmeyen ve toplam öğrenci sayısının en az yüzde 50'si
tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrencilerden oluşan vakıf yükseköğretim ku-
rumlarının eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ile her türlü yatırım harcamalarının ge-
rektirdiği giderlerin karşılanması amacıyla bu kurumların tüm personelinin ücretlerinden ke-
silen gelir vergisi tutarının özel bir hesaba aktarılması yoluyla oluşturulan kaynağın kullanımı
ve denetimi ile diğer hususları belirlemek üzere hazırlanmıştır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Ku-

rumları Teşkilatı Kanununun ek 177 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Denetim komisyonu: Özel hesaba ilişkin tüm işlemleri denetlemek üzere Hazine ve

Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından be-
lirlenecek birer üyeden oluşan üç kişilik komisyonu,

b) Kanun: 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununu,
c) Özel hesap: Vakıf yükseköğretim kurumlarının tüm personelinin ücretlerinden kesi-

lecek gelir vergisi tutarının aktarıldığı hesabı,
ç) Özel hesap harcama yetkilisi: Mütevelli heyeti veya mütevelli heyeti tarafından uy-

gun görülen vakıf yükseköğretim kurumu yöneticisi veya görevlilerini,
d) Rektör: Vakıf yükseköğretim kurumlarının rektörlerini,
e) Vakıf yükseköğretim kurumu: Toplam öğrenci sayısının en az yüzde 50'si tam burslu

olup ayrıca herhangi bir adla ücretlendirilmeyen ve toplam öğrenci sayısının en az yüzde 50'si
tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrencilerden oluşan vakıf yükseköğretim ku-
rumlarını,

ifade eder.

28 Şubat 2020 – Sayı : 31053                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



İKİNCİ BÖLÜM

Özel Hesabın Oluşturulması, Kaynağı ve Kaynağın Özel Hesaba Aktarılması ile 

Özel Hesabın İdaresi, Kullanımı ve Denetimi

Özel hesabın oluşturulması ve kaynağı

MADDE 4 – (1) Özel hesap gelirlerinin toplanmasını teminen, Türkiye'de kurulu kamu

sermayeli bankalarda vakıf yükseköğretim kurumu tarafından ihtiyaca göre bir ya da birden

fazla özel hesap oluşturulur.

(2) İlgili vergi dairelerince 5 inci maddeye göre özel hesaplara aktarılan gelir vergisi

tutarları ile bu hesapta yer alan tutarların nemalandırılmasından elde edilen gelirler, özel he-

sapların kaynaklarını teşkil eder.

Özel hesaba aktarım

MADDE 5 – (1) Yükseköğretim Kurulu, vakıf yükseköğretim kurumlarının her yıl

Ocak ayında yapacakları başvuru üzerine Ocak ayı sonuna kadar şartları taşıyan vakıf

yükseköğretim kurumlarına ilişkin onay yazısını Hazine ve Maliye Bakanlığına (Gelir İdaresi

Başkanlığı) bildirir.

(2) İlgili vergi daireleri, vakıf yükseköğretim kurumları tarafından personelin ücretleri

üzerinden kesilen ve muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödenen gelir vergisi tutarlarını,

tahsil ettikleri tarihi takip eden beş iş günü içerisinde vakıf yükseköğretim kurumunun ilgili

özel hesabına aktarır.

(3) Vakıf yükseköğretim kurumu, toplam öğrenci sayısının en az yüzde 50'sinin her-

hangi bir adla ücretlendirilmeyen tam burslu öğrencilerden oluşması ve toplam öğrenci sayı-

sının en az yüzde 50'si tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrencilerden oluşması

şartlarından herhangi birini kaybettiğinde, bu durumu beş iş günü içinde aktarma işleminin

durdurulması için ilgili vergi dairesine bildirir.

Özel hesabın idaresi

MADDE 6 – (1) Özel hesap, uluslararası kalitede eğitim sağlama amacına hizmet etmek

üzere 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim

Kurumları İhale Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde özel hesap harcama

yetkilisi tarafından idare edilir.

(2) Kaynağın özel hesaba aktarılması, nemalandırılması ve harcanmasına ilişkin her

türlü kayıt ve muhasebe işlemleri, vakıf yükseköğretim kurumlarının kayıt ve muhasebe iş-

lemleri içerisinde ayrıca izlenmesine imkân sağlanacak şekilde tutulur.

Özel hesabın kullanılması

MADDE 7 – (1) Vakıf yükseköğretim kurumları, özel hesapta toplanan gelirleri eğitim

ve öğretim, araştırma ve geliştirme ile her türlü yatırım harcamalarının gerektirdiği giderlerin

karşılanmasında kullanır.

(2) Vakıf yükseköğretim kurumları, özel hesapta toplanan gelirlerden bir yıl içinde yap-

mayı planladığı eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ile her türlü yatırım harcamalarını

gösteren programını her yıl Ocak ayı içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunar.

Özel hesap muhasebe yetkilisinin atanması ve görevleri

MADDE 8 – (1) Özel hesabın muhasebe hizmetleri vakıf yükseköğretim muhasebe

yetkilisi tarafından yürütülür. Rektör tarafından, özel hesaba ilişkin muhasebe hizmetlerini yü-

rütmek üzere bir özel hesap muhasebe yetkilisi atanır.
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(2) Özel hesap muhasebe yetkilisinin görevleri şunlardır:

a) Özel hesaba ilişkin her türlü muhasebe kayıtlarını ve defterlerini tutmak.

b) Özel hesabın tüm gelirlerini tahsil etmek.

c) Özel hesap harcama yetkilisinin talimatlarına uygun olarak ödemeleri ve her türlü

göndermeleri yapmak.

ç) Yılın bitimini izleyen Şubat ayı sonuna kadar özel hesabın gelir ve gider tablolarını

hazırlamak ve özel hesap harcama yetkilisinin onayına sunmak.

d) Özel hesaba ilişkin her türlü kayıt, defter ve belgeleri muhafaza etmek ve gerekti-

ğinde denetime hazır halde bulundurmak.

Denetim

MADDE 9 – (1) Özel hesaba ilişkin bir yıl içerisinde yapılan tüm işlemler, Hazine ve

Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından be-

lirlenecek birer üyeden oluşan üç kişilik denetim komisyonu tarafından denetlenir. İhtiyaç ol-

ması halinde birden fazla denetim komisyonu oluşturulabilir. Söz konusu denetimlerin izleyen

yılın Mart ayı sonuna kadar bitirilmesi esastır. Denetim raporu; Hazine ve Maliye Bakanlığı,

Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve vakıf yükseköğretim kurumu

rektörlüğüne sunulur.

(2) Denetimlerde, vakıf yükseköğretim kurumunun kesilen gelir vergisi tutarlarının

özel hesaba aktarılması şartlarını taşıyıp taşımadığı ve özel hesapta toplanan kaynağın mevzuata

uygun kullanılıp kullanılmadığı incelenir, mevzuata aykırı kullanım tespit edildiğinde ilgili

özel hesaptaki kaynağın kullanımı durdurulur ve tespit edilen tutar vakıf yükseköğretim kuru-

mundan geri alınır. Ayrıca, vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin 4/11/1981 tarihli ve 2547

sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete'de yayım-

lanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin kaynak aktarımına ilişkin hükümleri

saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Geçici ve Son Hükümler

Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce ödenen vergiler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/6/2018 tarihinden bu Yönetmeliğin yayımı tarihine kadar

vakıf yükseköğretim kurumlarının personelinin ücretleri üzerinden kesilen ve muhtasar beyan-

name ile beyan edilerek ödenen gelir vergisi tutarları, vakıf yükseköğretim kurumu tarafından

yapılacak başvuru üzerine Yükseköğretim Kurulunun vereceği onayın Hazine ve Maliye Ba-

kanlığına (Gelir İdaresi Başkanlığı) bildirilmesini takip eden otuz gün içerisinde ilgili vergi

dairesi tarafından vakıf yükseköğretim kurumunun ilgili özel hesabına aktarılır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik 1/6/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı ta-

rihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı, Milli Eğitim

Bakanı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı birlikte yürütür.
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İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığından:

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE 

İKRAMİYE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla

Mücadele Kanununun 23 üncü maddesi kapsamında ikramiye ödenmesinde uyulacak usul ve

esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5607 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereğince;

müşterek operasyonlarda, kontrollü teslimat uygulamalarında ve diğer yakalamalarda yapılacak

ikramiye ödemelerinin usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Müca-

dele Kanununun 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bandrolsüz, kaçak veya sahte tütün/alkol ürünleri: 5607 sayılı Kanun kapsamında

belirtilen tütün mamulleri, etil alkolü, metil alkolü ve alkollü içkileri,

b) Birim: Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Jan-

darma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığının suçun

aydınlatılmasını sağlayan unsurları ile yardım talep edilmesi halinde kaçakçılıkla mücadele

görevi verilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarını,

c) CIF kıymet: FOB kıymet üzerine Türkiye’deki giriş liman veya yerine kadar yapılan

nakliye ve sigorta giderlerinin ilavesi ile oluşan kıymeti,

ç) El koyma ikramiyesine hak kazanan: Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla

görevli olanlardan yakalama işlemine bizzat ve fiilen katılanlar ile yapılan soruşturmada ileti-

şimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması, gizli soruşturmacı ve teknik araçla izleme tedbirle-

rinde görevlendirilen veya bilgi toplama, analiz, değerlendirme, fiziki takip ya da planlama

veya sevk idare çalışmalarında bulunmak suretiyle katkı sağlayanları,

d) FOB kıymet: Eşya için fiilen ödenen veya ödenecek ya da ödenebilecek bedeli,

e) Kaçak akaryakıt: 5607 sayılı Kanun hükümleri uyarınca kaçak olarak kabul edilen

akaryakıtı,

f) Kaçak eşya: 5607 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde

ikramiye ödenmesi öngörülen eşyayı,

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                 28 Şubat 2020 – Sayı : 31053



g) Kaçak silah-mühimmat: 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar

ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesine aykırı davranışlar nedeniyle yakalanan

silâh ve mermiler ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 174 üncü madde-

sine muhalefet suçlarında yakalanan maddeleri,

ğ) Kanun: 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu,

h) Kontrollü teslimat: Suç faillerinin belirlenmesi, her türlü delilin tespiti, toplanması,

kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen mal veya fonların müsaderesi amacıyla, yurt içinde

dağıtılacak veya yurt dışından Türkiye’ye getirilerek dağıtılacak veya Türkiye’de hazırlanarak

yurt dışına götürülecek veya Türkiye’den transit geçecek, uyuşturucu ve psikotrop maddeler,

1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Söz-

leşmesinin Eki I ve II Numaralı Tablolar ile bu Tablo değişikliklerinde yer alan maddelerin ve

bunlara bağlı fonlar veya suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerine kaynaklık edecek diğer

her türlü kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen eşyanın yetkili makamların bilgisi ve de-

netimi altında nakillerini,

ı) Merkez birimi: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutan-

lığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Nar-

kotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı

ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanlığını,

i) Muhbir: Kanunun, 5 inci maddesinde öngörülen haller haricinde; 3 üncü ve 23 üncü

maddelerinde belirtilen suç, suç failleri, suç eşyasının bulunduğu, saklandığı veya satıldığı yer-

ler hakkında yetkili birimlere istihbari bilgi veren, vermiş olduğu bu istihbari bilgilerin değer-

lendirilmesi neticesinde suçun, faillerin veya suç unsuru eşyanın tespit edilmesi veya ele geçi-

rilmesine katkı sağlayan, kimliği ve verdiği bilgiler Kanunun 19 uncu maddesinde sayılan ku-

rumların münhasıran kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla görevli birimlerince kayıt al-

tına alınan kişiyi,

j) Müsadere: 5237 sayılı Kanunda belirtilen eşya ve kazanç müsaderesi ile Kanunun

13 üncü maddesindeki müsadereyi,

k) Uyuşturucu madde: 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Mura-

kabesi Hakkında Kanunda uyuşturucu madde olarak tanımlanan her türlü maddeyi,

l) Uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki: İlgili mevzuatta uyuşturucu

madde olarak tanımlanan maddelerin üretilmesinde kullanılan bitkileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İkramiye Taleplerinin Yapılması

Kaçak eşyaya ilişkin ikramiye taleplerinin yapılması

MADDE 5 – (1) Kaçak eşya yakalamalarında ikramiye ödenmesine ilişkin talepler,

13 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen belgelerden oluşan dosya ile birlikte

yazılı olarak İçişleri Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise ilgili birimlerin bağlı olduğu mer-
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kez birime veya yetkilendirilen birime, Ticaret Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise müdahil

gümrük idaresince merkez birime veya yetkilendirilen birime, Kara Kuvvetleri Hudut Birlik-

lerince el konulmuş ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara Kuvvetleri Komutanlığına veya

yetkilendirilen birime yapılır.

Kaçak silah ve mühimmata ilişkin ikramiye taleplerinin yapılması

MADDE 6 – (1) Kaçak silah ve mühimmat yakalanması durumunda ikramiye öden-

mesine ilişkin talepler, 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgelerden

oluşan dosya ile birlikte yazılı olarak, İçişleri Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise ilgili bi-

rimlerin bağlı olduğu merkez birime veya yetkilendirilen birime, Ticaret Bakanlığı birimlerince

el konulmuş ise müdahil gümrük idaresince merkez birime veya yetkilendirilen birime, Kara

Kuvvetleri Hudut Birliklerince el konulmuş ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara Kuvvetleri

Komutanlığına veya yetkilendirilen birime yapılır.

Uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki

yakalamalarına ilişkin ikramiye taleplerinin yapılması

MADDE 7 – (1) Uyuşturucu madde yakalanması ya da uyuşturucu madde elde etmek

amacıyla ekilen bitki yakalamalarında ikramiye ödenmesine ilişkin talepler, 13 üncü maddenin

birinci fıkrasının (c), (ç) ve (f) bentlerinde belirtilen belgelerden oluşan dosya ile birlikte yazılı

olarak; olaya İçişleri Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise ilgili birimlerin bağlı olduğu mer-

kez birime veya yetkilendirilen birime, Ticaret Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise müdahil

gümrük idaresince merkez birime veya yetkilendirilen birime, Kara Kuvvetleri Hudut Birlik-

lerince el konulmuş ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara Kuvvetleri Komutanlığına veya

yetkilendirilen birime yapılır.

Bandrolsüz, kaçak veya sahte tütün/alkol ürünlerine ilişkin ikramiye taleplerinin

yapılması

MADDE 8 – (1) Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen bandrolsüz, kaçak veya sahte

tütün/alkol ürünleri yakalanması halinde ikramiye ödenmesine ilişkin talepler, 13 üncü mad-

denin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen belgelerden oluşan dosya ile birlikte yazılı olarak

İçişleri Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise ilgili birimlerin bağlı olduğu merkez birime

veya yetkilendirilen birime, Ticaret Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise müdahil gümrük

idaresince merkez birime veya yetkilendirilen birime, Kara Kuvvetleri Hudut Birliklerince el

konulmuş ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara Kuvvetleri Komutanlığına veya yetkilen-

dirilen birime yapılır. 

Kaçak akaryakıt

MADDE 9 – (1) Kaçak akaryakıt yakalanması halinde ikramiye ödenmesine ilişkin ta-

lepler, 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen belgelerden oluşan dosya

ile birlikte yazılı olarak İçişleri Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise ilgili birimlerin bağlı

olduğu merkez birime veya yetkilendirilen birime, Ticaret Bakanlığı birimlerince el konulmuş

ise müdahil gümrük idaresince merkez birime veya yetkilendirilen birime, Kara Kuvvetleri

Hudut Birliklerince el konulmuş ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara Kuvvetleri Komu-

tanlığına veya yetkilendirilen birime yapılır.
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Müşterek operasyonlar

MADDE 10 – (1) Müşterek operasyonlarda ikramiye talebi, operasyonu yürüten asli

birim tarafından, 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerde belirtilen usul ve esaslar çer-

çevesinde ilgili birimlere yapılır. Ek-1’e göre hazırlanan el koyma ikramiyesine hak kazanan

listesi, personelin bağlı olduğu birim amiri tarafından onaylanır.

İhbarın birden fazla birime yapıldığı durumlar

MADDE 11 – (1) İhbarın birden fazla birime yapıldığı durumlarda, ikramiye talebi,

operasyonu koordine eden birim tarafından, 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerde

belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili birimlere yapılır. 

Kontrollü teslimat yakalamalarında uygulanacak usul ve esaslar

MADDE 12 – (1) Kontrollü teslimat yakalamalarında ikramiye talebi, kontrollü tesli-

mata son verilen yerdeki birim tarafından yapılır.

(2) Kontrollü teslimat yakalamalarında, el koyma ikramiyesine hak kazananlara sadece

Türkiye Gümrük Bölgesinde el konulan kaçak mal veya fonların değeri dikkate alınarak ikra-

miye ödenir. Muhbir ikramiyelerinin hesaplanmasında yurt dışında el konulan kaçak mal veya

fonların değeri de ikramiye hesaplanmasına dâhil edilir.

(3) Yurt dışında el konulan kaçak mal veya fonların, silah-mühimmat ve uyuşturucu

maddeler için ilgili devletin yetkili makamlarından yazılı resmi bilgi gelmiş olması şartı aranır.

Bu mal veya fonlar için ikramiye talep dosyalarının düzenlenmesinde de 13 üncü maddede sa-

yılan belgelere emsal belgelerin, ilgili devletin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olması yeterli

sayılır.

(4) Yapılan ihbar üzerine ve alınan kontrollü teslimat kararı sonucu yurt dışında ele ge-

çirilen kaçak mal veya fonların, silah-mühimmat ve uyuşturucu maddeler için de muhbirlere

üçüncü fıkradaki usul ve esaslara göre ikramiye ödenir.

(5) Kaçak mal veya fonların, silah-mühimmat veya uyuşturucu maddeye ait bölüm veya

parçaların birden fazla yerde ele geçirildiği kontrollü teslimat veya yurt dışı yakalamalarında;

ikramiye talep dosyası ilgili merkez birimince doğrudan hazırlanabileceği gibi merkez biri-

mince uygun görülecek bir birime de hazırlatılabilir.

İkramiye taleplerinde yer alması gereken belgeler

MADDE 13 – (1) İkramiye talep edilmesi için ilgili birimlere yapılan başvurularda

aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Kaçak eşya ikramiyeleri için gerekli belgeler şunlardır:

1) Ek-1’de yer alan El Koyma İkramiyesine Hak Kazanan Personel Listesi.

2) Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli.

3) Yetkili birimlerce düzenlenmiş kaçak eşyaya mahsus değer tespit tutanağı.

4) Kaçak eşya ile ilgili davada mahkûmiyete veya eşyanın müsaderesine ilişkin kesin-

leşmiş mahkeme kararının onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı.

5) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını

ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin be-

lirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı.
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b) Kaçak silah ve mühimmat ikramiyeleri için gerekli belgeler şunlardır:

1) Ek-1’de yer alan El Koyma İkramiyesine Hak Kazanan Personel Listesi.

2) Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli.

3) Silah-mühimmatın olay tarihi itibarıyla Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen değer

tespit listelerine göre yetkili birimlerce hazırlanmış değer tespit tutanağı onaylı örneği.

4) Sahipli olarak yakalananlarda, ikramiyenin yarısının ödenmesi için, kamu davası

açıldığına ilişkin iddianamenin onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı,

ikinci yarı ikramiyesi için kesinleşmiş mahkûmiyet veya müsadere kararının onaylı örneği veya

güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı.

5) Sahipsiz yakalananlarda kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği veya güvenli

elektronik imzalı UYAP çıktısı. 

6) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını

ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin be-

lirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı.

c) Uyuşturucu madde ikramiyeleri için gerekli belgeler şunlardır:

1) Ek-1’de yer alan El Koyma İkramiyesine Hak Kazanan Personel Listesi.

2) Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli.

3) Yakalanan uyuşturucu maddenin cinsi, net ağırlığı veya yüzdesini belirtir ilk yarı

ödemeleri için iddianame ve ikinci yarı ödemeleri için mahkeme kararına esas alınan ekspertiz

raporu.

4) Sahipli olarak yakalananlarda, ikramiyenin yarısının ödenmesi için kamu davası açıl-

dığına ilişkin iddianamenin onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı; diğer

yarısının ödenmesi için kesinleşmiş mahkûmiyet kararının onaylı örneği veya güvenli elektro-

nik imzalı UYAP çıktısı ya da kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği ya da güvenli elek-

tronik imzalı UYAP çıktısı.

5) Sahipsiz yakalananlarda kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği veya güvenli

elektronik imzalı UYAP çıktısı. 

6) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını

ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin be-

lirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı.

ç) Uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarında ikramiye öden-

mesi için gerekli belgeler şunlardır:

1) Ek-1’de yer alan El Koyma İkramiyesine Hak Kazanan Personel Listesi.

2) Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli.

3) İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli ziraat mühendisleri veya bulunma-

dığı yerlerde ziraat teknisyenlerinin yakalanan bitkinin nevine ilişkin vereceği rapor.

4) İl/İlçe Tapu ve Kadastro Müdürlükleri görevlilerince yasa dışı ekim yapılan alanın

koordinatlarını ve yüz ölçümlerini gösteren belge.
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5) Sahipli olarak yakalananlarda, ikramiyenin yarısının ödenmesi için kamu davası açıl-

dığına ilişkin iddianamenin onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı; diğer

yarısının ödenmesi için kesinleşmiş mahkûmiyet kararının onaylı örneği veya güvenli elektro-

nik imzalı UYAP çıktısı ya da kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği ya da güvenli elek-

tronik imzalı UYAP çıktısı.

6) Sahipsiz yakalananlarda kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği veya güvenli

elektronik imzalı UYAP çıktısı. 

7) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını

ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin be-

lirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı.

d) Bandrolsüz, kaçak veya sahte tütün/alkol ikramiyeleri için gerekli belgeler şunlardır:

1) Ek-1’de yer alan El Koyma İkramiyesine Hak Kazanan Personel Listesi.

2) Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli.

3) Ek-3’te yer alan el koyma işlemini gerçekleştiren birimin amiri tarafından onaylanan

değer tespit tutanağı.

4) Sahipli olarak yakalananlarda, ikramiyenin yarısının ödenmesi için kamu davası açıl-

dığına ilişkin iddianamenin onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı; diğer

yarısının ödenmesi için kesinleşmiş mahkûmiyet kararının onaylı örneği veya güvenli elektro-

nik imzalı UYAP çıktısı ya da kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği ya da güvenli elek-

tronik imzalı UYAP çıktısı.

5) Sahipsiz yakalananlarda kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği veya güvenli

elektronik imzalı UYAP çıktısı.

6) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını

ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin be-

lirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı.

e) Kaçak akaryakıt ikramiyeleri için gerekli belgeler şunlardır:

1) Ek-1’de yer alan El Koyma İkramiyesine Hak Kazanan Personel Listesi.

2) Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli.

3) Ek-3’te yer alan el koyma işlemini gerçekleştiren birimin amiri tarafından onaylanan

değer tespit tutanağı.

4) Sahipli olarak yakalananlarda, ikramiyenin yarısının ödenmesi için kamu davası açıl-

dığına ilişkin iddianamenin onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı; diğer

yarısının ödenmesi için kesinleşmiş mahkûmiyet kararının onaylı örneği veya güvenli elektro-

nik imzalı UYAP çıktısı ya da kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği ya da güvenli elek-

tronik imzalı UYAP çıktısı. 

5) Sahipsiz yakalananlarda kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği veya güvenli

elektronik imzalı UYAP çıktısı.

6) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını

ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin be-

lirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı.
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7) Sahipli yakalamalarda analiz raporunun onaylı örneği, sahipsiz yakalamalarda ulusal

marker cihazı çıktısı.

f) Örgütlü veya bireysel uyuşturucu madde ticareti suçlarına yönelik ikramiyeler için

gerekli belgeler şunlardır:

1) Ek-1’de yer alan El Koyma İkramiyesine Hak Kazanan Personel Listesi.

2) Ek-4’te yer alan İkramiye Cetveli.

3) Yakalanan uyuşturucu maddenin cinsi, net ağırlığı veya yüzdesini belirtir ve iddia-

nameye esas alınan ekspertiz raporu.

4) Kamu davası açıldığına ilişkin iddianamenin onaylı örneği veya güvenli elektronik

imzalı UYAP çıktısı.

5) Örgütlü uyuşturucu ticareti dosyasında muhbir olup olmadığı, muhbirli ise muhbir

sayısı ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin

belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı.

Muhbir ikramiyesinin ödenmesi

MADDE 14 – (1) Muhbir ikramiyeleri, birimin veya ilgili merkez biriminin yetkilen-

direceği mutemetler aracılığı ile hak sahiplerine ödenir.

Ortak hükümler

MADDE 15 – (1) İkramiye ödenmesi öngörülen suç eşyasının sahibinin belirleneme-

mesi ya da söz konusu eşya veya madde ile ilgili sahiplik iddiasında bulunan kişinin olmaması

durumunda, eşya sahipsiz yakalanmış sayılır.

(2) Dağıtılacak ikramiyenin yüzde ellisi muhbirlere, yüzde ellisi el koyma ikramiyesine

hak kazananlara ödenir.

(3) İhbarsız yakalama olaylarında ikramiyenin tamamı el koyma ikramiyesine hak ka-

zananlara ödenir.

(4) Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla yükümlü olanlara muhbir ikramiyesi

ödenmez.

(5) El koyma ikramiyesine hak kazananların tespitine yönelik olarak, merkez birimle-

rince gerekli incelemeler yapılabilir. Bu durumda, kimlere ikramiye ödeneceğine ilişkin olarak

merkez birimlerince verilen karar esas alınır.

(6) El koyma ikramiyesine hak kazananlara ödenecek ikramiye eşit miktarda paylaştı-

rılarak ödenir. Olay başına ve yıllık ödenecek ikramiye tutarını dolduran kişilerin payına düşen

ikramiye, aynı olayda el koyma ikramiyesine hak kazanan durumundaki diğer kişilere paylaş-

tırılamaz.

(7) Muhbirin birden fazla olduğu durumlarda, muhbir ikramiyesi muhbirlere eşit mik-

tarda paylaştırılarak ödenir.

(8) İhbarın birden fazla birime yapılmış olması veya birden fazla muhbirin olması du-

rumunda, muhbir ikramiyesinden yararlanacaklar, suç unsuru eşyaya el koyarak olayı adli mer-

cilere intikal ettiren birimce belirlenir.
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(9) Kanunun 23 üncü maddesi kapsamında el koyma ikramiyesine hak kazananlara ve-

rilecek ikramiyenin tutarı olay başına 30000 gösterge rakamının, kamu davasının açıldığı, mah-

kûmiyet ya da müsadere kararının kesinleştiği tarihteki memur aylık katsayısı ile çarpımı so-

nucu bulunacak tutarı geçemez. Ancak bir takvim yılında ödenecek ikramiye 120000 gösterge

rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez. Bu tutarın he-

saplanmasında, el koyma ikramiyesine hak kazananlara aynı yıl içerisinde almayı hak ettiği

kaçak eşya, kaçak silah-mühimmat, uyuşturucu madde, örgütlü veya bireysel uyuşturucu veya

uyarıcı madde ticareti, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki ve bandrolsüz, kaçak

veya sahte tütün/alkol ikramiyelerinin tamamı esas alınır.

(10) Bu Yönetmelik hükümlerine göre el koyma ikramiyesine hak kazananlara ödenen

ikramiye olay tutanağının tanzim edildiği yıl ikramiyesinden sayılır.

(11) Ödenecek ikramiyeler, damga vergisi hariç vergi, resim ve harca tâbi tutulmaz.

Cezai müeyyideler

MADDE 16 – (1) İkramiye taleplerinde yanlış ya da sahte bilgi, belge ibraz edenler ile

ikramiyelerin ödenmesinde belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmesine rağmen ödemeyi

kasıtlı olarak geciktirenler hakkında 5237 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapı-

lır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İkramiyelere İlişkin Hükümler

İkramiye tutarlarının belirlenmesi

MADDE 17 – (1) Kaçak eşya yakalamalarında ödenecek ikramiye tutarlarının belir-

lenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralar dışında kaçak eşya yakalamala-

rında ikramiye tutarının belirlenmesinde çıkış kaçağı eşyanın FOB, giriş kaçağı eşyanın CIF

kıymeti esas alınır.

b) Sahipsiz yakalanan kaçak eşyanın değeri, mahallin en büyük mülki idare amirinin

görevlendireceği Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve sanayi ve/veya ticaret odası

temsilcilerinden oluşan üç kişilik heyet tarafından belirlenir ve buna ilişkin olarak kaçak eşyaya

mahsus değer tespit tutanağı tanzim edilir.

c) Sahipli yakalamalarda kaçak eşyanın değeri, müdahil veya en yakın gümrük idare-

since belirlenerek, kaçak eşyaya mahsus değer tespit tutanağı düzenlenir.

ç) Mahkûmiyete ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararlarının neticesinde kaçak eşya de-

ğerinin (a), (b) ve (c) bentleri uyarınca belirlenen ilk değerden farklı olması durumunda, ikra-

miye ödemesinde mahkeme kararında veya mahkeme kararının atıfta bulunduğu bilirkişi ra-

porunda belirlenen giriş kaçağı eşyada CIF kıymet, çıkış kaçağı eşyada FOB kıymet esas alı-

nır.

(2) Kaçak silah-mühimmat yakalamalarında ödenecek ikramiye tutarının belirlenme-

sinde, olay tarihine göre kaçak silah-mühimmatın Milli Savunma Bakanlığınca her yıl belirle-
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nen değeri esas alınır. Milli Savunma Bakanlığınca her yıl tespit edilen listede bulunmayan

kaçak silah ve mühimmatla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığınca teşkil edilen en az üç ki-

şilik bir heyet tarafından değer tespiti yapılır. Ateşli silah, mermi ve her türlü patlayıcı maddeler

için ödenecek ikramiyenin değeri, ekspertiz raporunu veren Adli Tıp Kurumu veya İçişleri Ba-

kanlığı laboratuvarları tarafından tanzim edilecek değer tespit tutanağı baz alınarak belirlenir.

5237 sayılı Kanunun 174 üncü maddesine muhalefet suçlarından yakalanan maddelerin değeri,

Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir.

(3) Uyuşturucu madde yakalamalarına ilişkin ikramiye tutarlarının belirlenmesinde aşa-

ğıdaki hususlar esas alınır:

a) Ödenecek ikramiye tutarının belirlenmesinde, olay tarihine göre, her türlü uyuşturucu

maddenin birim miktarı için, Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sabit bir rakamın memur aylık

katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değer esas alınır.

b) Uyuşturucu maddenin birim miktarının belirlenmesinde, maddenin saf haldeki mik-

tarı esas alınır.

c) Yakalanan uyuşturucu madde, birim kabul edilen miktardan az veya fazla ise yaka-

lanan miktarın birim kabul edilen miktara oranı üzerinden hesaplama yapılır.

ç) İkramiye tutarı; uyuşturucu maddenin cinsi, birim miktarı ve saflık derecesine ilişkin

ekspertiz raporu üzerinden hesaplanır. Ancak Kanunun 23 üncü maddesinin sekizinci fıkrası

kapsamında yapılan uyuşturucu ticareti yakalamalarına ilişkin birim miktarı belirlenirken, yet-

kili laboratuvarlar tarafından saflık derecesi belirlenemeyen maddelerle ilgili saflık derecesi

aranmaz.

(4) Uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarına ilişkin ikramiye

tutarlarının belirlenmesinde aşağıdaki hususlar esas alınır:

a) Ödenecek ikramiye tutarının belirlenmesinde olay tarihine göre, uyuşturucu madde

elde edilen bitkilerin ekili olduğu alanın yüz ölçümü esas alınarak Cumhurbaşkanınca tespit

edilecek sabit bir rakamın memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değer esas alı-

nır.

b) Bitkinin, geniş bir alanda seyrek bir şekilde veya başka bitkiler ile birlikte sayılabi-

lecek miktarda ekilmesi halinde bir metre kareye düşen ortalama bitki sayısı altı kök olacak

şekilde hesaplanarak bulunacak alan değeri üzerinden ikramiye ödemesi yapılır.

(5) Bandrolsüz, kaçak veya sahte tütün/alkol ikramiyeleri için; Cumhurbaşkanınca pa-

ket, kilogram ve litre bazında tespit edilecek sabit rakamların memur aylık katsayısı ile çarpımı

sonucu bulunacak değer esas alınır.

(6) Kaçak akaryakıt ikramiyeleri için rafineri tarafından bir önceki yıl benzer ürünler

için uygulanan vergisiz ortalama satış bedeli esas alınır. Sahipsiz kaçak akaryakıt yakalamala-

rında ikramiye hesabı bir önceki yıl Kanunun 16/A maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca

rafineriler tarafından belirlenen ortalama ham petrol değerinin yüzde altmışı esas alınarak ya-

pılır.
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(7) Altıncı fıkra uyarınca rafineri tarafından belirlenecek bedeller, Emniyet Genel Mü-

dürlüğü tarafından her yıl Ocak ayı içerisinde ilgili kurumlara bildirilir.

(8) Uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamaları ile uyuşturucu

madde yakalamalarının birlikte gerçekleşmesi halinde her suç unsuru eşya ikramiye ödemeleri

yönüyle farklı bir olay olarak değerlendirilir.

(9) Kanunun 23 üncü maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında örgütlü uyuşturucu ti-

careti soruşturmasında yapılan bireysel uyuşturucu ticareti yakalamalarında, kamu davası açılan

her olay ayrı ayrı değerlendirilir ve ikramiye ödenir. Bu şekilde bireysel uyuşturucu yakala-

malarında ikramiye ödenen personelden bu tutar, aynı soruşturma kapsamında örgütlü uyuştu-

rucu yakalamaları nedeniyle ödenecek ikramiye tutarından mahsup edilir. 

(10) Örgütlü uyuşturucu ticareti soruşturması kapsamında yapılan ara yakalamalarda,

Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında ikramiye ödemesi yapılan

muhbir ve el koyma ikramiyesine hak kazananlara, örgütlü uyuşturucu ticareti ikramiye dosyası

kapsamında ayrıca ödeme yapılamaz.

(11) Kanunun 23 üncü maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında ikramiye ödemesi ya-

pılması durumunda, aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında ayrıca ödeme ya-

pılamaz.

(12) İkramiye ödenmesine ilişkin talepler, muhbir veya el koyma ikramiyesine hak ka-

zananlara yönelik ayrı ayrı da yapılabilir.

(13) Merkez birimleri veya yetkilendirilen birimler yapacakları inceleme sonucunda,

dosyada eksiklik olması durumunda bunların tamamlanmasını ikramiye talebinde bulunan ilgili

birimlerden ister.

İkramiye ödemesi yapılmayacak haller

MADDE 18 – (1) Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ikramiye

ödemelerinde muhbir ve el koyma ikramiyesine hak kazananlara ödenecek ikramiye tutarı

3.000 gösterge rakamının olayın olduğu tarihteki memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bu-

lunacak tutardan az olması durumunda ikramiye talep dosyası hazırlanmaz.

İkramiye ödeme zamanları, oranları ve ödemeyi yapacak birim

MADDE 19 – (1) Kaçak eşya ikramiyesi, sahipli yakalanmışsa, 17 nci maddenin birinci

fıkrasına göre belirlenen değerinin yüzde ellisi; sahipsiz yakalanmışsa değerinin yüzde yirmi

beşi, mahkûmiyete, etkin pişmanlıkta kamu davasının açılmamasına ya da eşyanın müsadere-

sine ilişkin kararların kesinleşmesini takip eden üç ay içinde, el koyma ikramiyesine hak ka-

zananların bağlı olduğu kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.

(2) Kaçak silah-mühimmat sahipli yakalanmışsa, 17 nci maddenin ikinci fıkrasına göre

belirlenen değerinin yüzde yirmi beşi kamu davasının açılmasını, yüzde yetmiş beşi ise mah-

kûmiyete ilişkin hükmün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde; sa-

hipsiz yakalanmışsa değerinin yüzde ellisi müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay

içinde, el koyma ikramiyesine hak kazananların bağlı olduğu kurum bütçesinden ödenir.
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(3) Uyuşturucu madde, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki ve bandrol-

süz, kaçak veya sahte tütün/alkol ürünleri sahipli yakalanmış ise 17 nci maddenin üçüncü, dör-

düncü ve beşinci fıkralarına göre belirlenen değerinin yarısı kamu davasının açılmasını, diğer

yarısı mahkûmiyete ilişkin hükmün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay

içinde; sahipsiz yakalanmış ise değerinin tamamı eşya veya uyuşturucu madde hakkında verilen

müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde, el koyma ikramiyesine hak kaza-

nanların bağlı olduğu kurum bütçesinden ödenir.

(4) Kaçak akaryakıtın yakalanması halinde, ihbar edenlere ve el koyma ikramiyesine

hak kazananlara aşağıdaki usul ve esaslara göre ikramiye ödenir:

a) Bir ihbar sonucunda kaçak akaryakıtın sahipli yakalanması halinde 17 nci maddenin

altıncı fıkrasına göre belirlenen değerin yüzde onu tutarında ihbar edene, yüzde onu tutarında

el koyma ikramiyesine hak kazananlara kamu davasının açılmasını takip eden üç ay içinde ik-

ramiye ödenir. Kaçak akaryakıta ilişkin davada mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kara-

rının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde 17 nci maddenin altıncı fıkrasına göre hesaplanacak

toplamın yüzde on beşi tutarında ihbar edene, yüzde on beşi tutarında el koyma ikramiyesine

hak kazanan kamu görevlilerine ilave ikramiye ödenir.

b) Bir ihbar olmadan kaçak akaryakıt sahipli yakalanmış ise 17 nci maddenin altıncı

fıkrasına göre belirlenen değerin yüzde onu tutarında el koyma ikramiyesine hak kazanan kamu

görevlilerine kamu davasının açılmasını takip eden üç ay içinde ikramiye ödenir. Kaçak akar-

yakıta ilişkin davada mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip

eden üç ay içinde 17 nci maddenin altıncı fıkrasına göre hesaplanacak toplamın yüzde on beşi

tutarında el koyma ikramiyesine hak kazananlara ilave ikramiye ödenir.

c) Yakalanan kaçak akaryakıtın sahipli olmaması halinde, bu fıkra kapsamında ihbar

edenlere ve el koyma ikramiyesine hak kazananlara ödenecek ikramiyeler yüzde elli eksik öde-

nir.

(5) Kanunun 23 üncü maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında yapılan ikramiye öde-

meleri tek seferde ve kamu davasının açılmasını takip eden üç ay içinde, el koyma ikramiyesine

hak kazananların bağlı olduğu kurum bütçesinden ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20 – (1) 30/10/2007 tarihli ve 26685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5607

Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesi

Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte

yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE ELKONULAN 

AKARYAKITIN TESLİMİ, MUHAFAZASI, TASFİYESİ VE YAPILAN 

MASRAFLARA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/3/2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5607 Sayılı

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi

ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına,

“rafinericiye satılır.” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bu kapsamdaki kaçak akaryakıt, numune

analiz raporu ile birlikte rafinericiye teslim edilir.” cümlesi ile aynı maddeye aşağıdaki dördüncü

ve beşinci fıkralar eklenmiştir.

“(4) Rafinericiler, numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak

akaryakıtın, belirlenen kriterlerin üzerinde yabancı madde içerip içermediği ve rafineri üretim

süreçlerine zarar verip vermeyeceğini tespit etmeye yönelik analizleri, uluslararası kabul gör-

müş deney yöntemlerine göre yapar veya yaptırır. Bu analizleri gerçekleştirecek laboratuvar-

ların akreditasyon sertifikasına sahip laboratuvar olması gerekir. Analiz giderleri rafinericiler

tarafından karşılanır. Analiz sonucunda, üretim süreçlerine zarar vermeyeceği kanıtlanan kaçak

akaryakıtı rafinericiler teslim almakla yükümlüdür.

(5) Yapılan veya yaptırılan analiz sonucunda rafineri üretim süreçlerine zarar vereceği

kanıtlanan kaçak akaryakıt, dördüncü fıkrada belirtilen akredite laboratuvarın analiz raporu ile

birlikte bertaraf ve/veya enerji geri kazanımı amacıyla Geçici Faaliyet Belgesi ve/veya Çevre

Lisansı almış olan atık yakma ve beraber yakma tesislerinde bertaraf ettirilmek üzere il özel

idarelerine veya  çevre ve şehircilik il müdürlüklerine gönderilir. Söz konusu kurumlar, bu kap-

samdaki akaryakıtın atığa dönüşmesi ile bu atığa ait beyan işleminden ve atığın mevzuata

uygun şekilde geri kazanım/bertaraf tesisine gönderilmesinden sorumludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Güm-

rük ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” olarak, “Maliye Bakanlığı’nın” ibaresi

“Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın” olarak; 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Güm-

rük ve Ticaret” ibaresi  “Ticaret” olarak, “Maliye Bakanlıkları” ibaresi “Hazine ve Maliye Ba-

kanlıkları” olarak; 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı”

ibaresi “Ticaret Bakanlığı” olarak, “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı”

olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Ticaret, Hazine ve Maliye ve İçişleri

Bakanları müştereken yürütür.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret, Hazine ve Maliye ve İçişleri Bakan-

ları müştereken yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/3/2014 28953
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Ticaret Bakanlığından:
TİCARET BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ 

BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının

kuruluş ve görevlerini, müfettişlerin mesleğe giriş ve yeterlik sınavları, atanma, görev, yetki
ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını, denetime tabi olanların yükümlülüklerini, grup
başkanlıklarının ve rapor değerlendirme komisyonlarının teşekkülü ile çalışma usul ve esasla-
rını kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Ticaret Bakanını,
b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
c) Başkan: Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanını,
ç) Başkanlık: Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığını,
d) Başkan yardımcısı: Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkan Yardımcısını,
e) Büro: Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bürolarını,
f) Büro personeli: Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bürolarında görevli

personeli,
g) Grup Başkanı: Gümrük Grup Başkanı, Dış Ticaret Grup Başkanı ile İç Ticaret Grup

Başkanını,
ğ) Grup Başkanlığı: Gümrük Grup Başkanlığı, Dış Ticaret Grup Başkanlığı ile İç Ticaret

Grup Başkanlıklarının her birini,
h) Müfettiş: Ticaret başmüfettişleri ve müfettişlerini,
ı) Müfettiş yardımcısı: Yetkili veya yetkisiz ticaret müfettiş yardımcılarını,
i) Rapor Değerlendirme Komisyonu: Müfettişlerce düzenlenen raporları değerlendir-

mek üzere Başkanlık bünyesinde kurulan komisyonları,
j) Refakat müfettişi: Başkan yardımcılarına ve grup başkanlarına yardım etmek üzere

Başkanlıkta görevlendirilen müfettişleri,
k) YDS/e-YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Bil-

gisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kuruluş
MADDE 4 – (1) Başkanlık; Başkan, başkan yardımcıları, grup başkanları, rapor de-

ğerlendirme komisyonu üyeleri, refakat müfettişleri, müfettişler, müfettiş yardımcıları ve büro
personelinden oluşur.
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Bağlılık
MADDE 5 – (1) Başkanlık doğrudan Bakana bağlıdır. Müfettişler teftiş, inceleme, de-

netleme ve soruşturmalarını Bakan adına yaparlar; Bakan ve Başkan dışında herhangi bir mer-
ciden talimat almazlar.

Başkanlığın merkezi ve çalışma yerleri
MADDE 6 – (1) Başkanlığın merkezi Ankara’dadır. Gerektiğinde Başkanın teklifi ve

Bakanın onayı ile Ankara dışında da çalışma yerleri ile bunlara bağlı bürolar kurulabilir ve
aynı yolla kaldırılabilir.

(2) Müfettişlerin çalışma merkezleri Başkanın teklifi ve Bakanın onayıyla belirlenir.
(3) Çalışma merkezlerinin idaresini yürütmek üzere Başkan tarafından bir müfettiş ça-

lışma merkezi sorumlusu olarak görevlendirilebilir.
Rehberliğin mahiyeti
MADDE 7 – (1) Rehberliğin mahiyeti;
a) Bakanlığın verimli ve hizmet odaklı çalışmasını sağlamak amacıyla inceleme ve

araştırmalar yapmak,
b) Bakanlık bünyesinde yürütülen görev ve faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğinin artı-

rılmasını sağlayacak tavsiye ve önerilerde bulunmak; proje ve hizmet standartlarının oluşma-
sına katkıda bulunacak çalışmalar yapmak,

c) Bakanlığın hedef ve amaçlarına ulaşmasını sağlamak üzere, ülke genelinde ya da
bölgesel düzeyde konu veya proje bazında inceleme ve araştırma yapmak,

ç) Bakanlık bünyesindeki mevzuat ve eğitim faaliyetleri ile ilgili çalışmalara katılmak;
görüş ve tavsiyelerde bulunmak,

d) Bakanlığın görev alanına giren konularda inceleme ve araştırmalarda bulunmak üzere
çalışma grupları kurmak,

e) Teftiş, inceleme, denetleme ve soruşturma işlemlerine ilişkin, yöntem ve teknikler
geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak ve bunlara ilişkin rehberler hazır-
lamak,

f) İdari kapasitenin artırılmasına yönelik araştırma yapmak ve tespit edilen sorunlara
ilişkin çözüm yolları önermektir.

Başkanlığın görev ve yetkileri 
MADDE 8 – (1) Başkanlık, Bakanın talimat veya onayı üzerine, uzmanlaşma ve işbö-

lümünün sağlanması amacıyla oluşturulan grup başkanlıkları vasıtasıyla aşağıda belirtilen gö-
revleri yapar:

a) Gümrük Grup Başkanlığı;
1) Bakanlık teşkilatının ve denetimi altındaki her türlü kurum ve kuruluşun gümrük

konularındaki faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik
yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla teftiş yapmak,

2)  Bakanlık teşkilatının ve denetimi altındaki her türlü kurum ve kuruluşun gümrük
konularındaki faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak inceleme, denetim ve soruşturma yapmak,

3) Ticari işletmelerde gümrük mevzuatı uygulamalarını incelemek, denetlemek, soruş-
turmak ve sonradan kontrole tabi tutmak,

4) Gümrük mevzuatına aykırı fiillerle ilgili inceleme, araştırma ve idari soruşturma
yapmak,

5) Gümrük yükümlülüklerine ilişkin ihbar ve şikayetleri incelemek, araştırmak ve idari
yönden soruşturmak,

6) Özel anlaşmalara dayalı olarak Bakanlığa verilmiş görevlere ilişkin konularda ilgili
merciler, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme, denetim ve soruşturma yapmak,
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7) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ve gümrük müşavirlerinin her türlü faaliyet ve
işlemlerini denetlemek, incelemek ve soruşturmak,

8) Bakanlığın amaçlarının daha iyi gerçekleştirilmesini ve mevzuata, plan ve programa
uygun çalışılmasını sağlamak üzere gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

9) Mevzuatın uygulanmasında görülen aksaklıklar hakkında görüş ve önerilerini bir ra-
por halinde Bakana sunmak,

10) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
b) Dış Ticaret Grup Başkanlığı;
1) Bakanlık teşkilatının ve denetimi altındaki her türlü kurum ve kuruluşun dış ticaret

konularındaki faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik
yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla teftiş yapmak,

2) Bakanlık teşkilatının ve denetimi altındaki her türlü kurum ve kuruluşun dış ticaret
konularındaki faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak inceleme, denetim ve soruşturma yapmak,

3) Bakanlığa verilmiş görevler kapsamında dış ticaret mevzuatına ilişkin konularda
ilgili merciler, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme, denetim ve soruşturma yapmak,

4) Özel anlaşmalara dayalı olarak Bakanlığa verilmiş görevlere ilişkin konularda ilgili
merciler, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme, denetim ve soruşturma yapmak,

5) Bakanlık teşkilatının ve denetimi altındaki her türlü kurum ve kuruluşun dış ticaret
konularındaki faaliyet ve işlemleriyle ilgili yürütülen süreçlerde ortaya çıkabilecek riskleri be-
lirlemek, yönetim ve kontrol süreçlerinin yeterliliğini değerlendirmek ve alınması gerekli ön-
lemler hususunda önerilerde bulunmak,

6) Bakanlığın amaçlarının daha iyi gerçekleştirilmesini ve mevzuata, plan ve programa
uygun çalışılmasını sağlamak üzere gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

7) Mevzuatın uygulanmasında görülen aksaklıklar hakkında görüş ve önerilerini bir ra-
por halinde Bakana sunmak,

8) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
c) İç Ticaret Grup Başkanlığı;
1) Bakanlık teşkilatının ve denetimi altındaki her türlü kurum ve kuruluşun iç ticaret

konularındaki faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik
yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla teftiş yapmak,

2) Bakanlık teşkilatının ve denetimi altındaki her türlü kurum ve kuruluşun iç ticaret
konularındaki faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak inceleme, denetim ve soruşturma yapmak,

3) İç ticaret ile ilgili Bakanlığın gözetim ve denetimi altında olan kurum ve kuruluşları
incelemek, denetlemek ve soruşturmak,

4) Bakanlığa verilen yetki ve görevler çerçevesinde yerli ve yabancı ticaret şirketleri
ile ilgili inceleme, denetim ve soruşturma yapmak,

5) Yurtiçinde düzenlenen fuarlar, yaş sebze ve meyve toptancı halleri, alışveriş mer-
kezleri, perakende ticaret işletmeleri ve elektronik ticarete konu her türlü iktisadi ve ticari faa-
liyetle ilgili inceleme, denetim ve soruşturma yapmak, 

6) Tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla piyasa
gözetim ve denetimini gerçekleştirmek, inceleme ve soruşturma yapmak,

7) Bakanlığa verilen yetki ve görevler çerçevesinde esnaf ve sanatkarlar meslek kuru-
luşları ile kooperatifler ve üst kuruluşlarını incelemek, denetlemek ve soruşturmak,

8) Bakanlığın amaçlarının daha iyi gerçekleştirilmesini ve mevzuata, plan ve programa
uygun çalışılmasını sağlamak üzere gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

9) Mevzuatın uygulanmasında görülen aksaklıklar hakkında görüş ve önerilerini bir ra-
por halinde Bakana sunmak,
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10) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Başkanın görev ve yetkileri
MADDE 9 – (1) Rehberlik ve Teftiş Başkanı, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluş-
larında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine istinaden Cumhurbaşkanınca
atanır.

(2) Başkan görev süresi boyunca, müfettiş sıfat ve yetkilerini haizdir.
(3) Başkanın görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
a) Başkanlığı yönetmek, Başkanlığın çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek.
b) Denetim politikalarını ve yıllık denetim planlarını oluşturarak Bakana sunmak, onay-

lanmış denetim planlarının uygulanmasını sağlamak.
c) Yıllık denetim programlarının grup başkanlıkları tarafından hazırlanmasını ve uy-

gulanmasını takip etmek.
ç) Başkanlıkça gerçekleştirilecek denetimlerin; önleyici, eğitici ve rehberlik anlayışını

ön plana çıkaran bir yaklaşımla etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak.
d) Bakandan alınan teftiş, inceleme, denetleme, soruşturma ve sonradan kontrol onay

ve talimatları üzerine müfettişleri görevlendirmek ve bu onay ve talimatların uygulanmasını
izlemek.

e) Müfettiş raporlarının rapor değerlendirme komisyonuna intikalini ve raporların, ko-
misyonun görüşleri uyarınca eksikliklerini ikmal ettirdikten sonra ilgili mercilere gönderilme-
sini sağlamak.

f) Müfettişler tarafından yürütülen denetim faaliyetleri ve düzenlenen raporların objektif
ve ilgili mevzuatla belirlenen usullere uygun olmasını sağlamak ve bu amaçla gerekli tedbirleri
almak.

g) Müfettişlerce yapılan çalışmalarda uygulama birliğinin sağlanması amacıyla denetim
standartlarının, çalışma ilke ve rehberlerinin hazırlanmasını sağlamak ve uygulanmasını takip
etmek.

ğ) Müfettişler ya da müfettişlerle idare arasında mevzuatın değişik yorumlandığı du-
rumlarda, görüş ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak.

h) Yapılan denetimlerin sonuçlarına göre Bakanlık faaliyetlerinin iyileştirilmesine veya
tespit edilen aksaklıkların giderilmesine yönelik ortak görüş ve önerileri Bakana iletmek.

ı) Müfettiş yardımcılığı giriş ve yeterlik sınavlarının yapılmasını sağlamak; müfettiş
yardımcılarının yetiştirilmelerine ilişkin programlar hazırlamak ve uygulanmasını denetlemek.

i) Başkanlığın çalışmalarına ilişkin faaliyet ve performans raporları hazırlamak.
j) Başkanlıkta çalışanların özlük işleri ile ilgili işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
k) Uzmanlaşma ve iş bölümünün sağlanması amacıyla çalışmalar yapmak, uzmanlaş-

manın gerekli olduğu konu ve alanlarda çalışma grupları vasıtasıyla bu görevleri yerine getir-
mek.

l) 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında
Kanunla verilen görevleri yapmak.

m) Başkanlıkta çalışanların yıllık izin taleplerini planlamak ve işleme koymak.
n) Müfettişleri meslekleri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bu amaçla

yurt içi ve dışında inceleme ve araştırma yapmalarını sağlamak, mesleki, genel kültür ve ya-
bancı dil bilgilerinin artırılması yönünde Başkanlıkça veya diğer kurum veya kuruluşlarca dü-
zenlenen hizmet içi eğitim, kurs, seminer ve toplantılara katılmalarına imkan sağlamak.

o) Bakan tarafından verilen veya mevzuatla öngörülen diğer görevleri yapmak.
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(4) Başkan, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat gereğince kendisine verilen görev ve yet-
kilerin mevzuatla belirlenmiş usul ve esaslara uygun bir biçimde yerine getirilmesinden ve kul-
lanılmasından Bakana karşı sorumludur.

(5) Başkan, gerek görmesi halinde bir veya daha fazla müfettişi Başkanlıkta refakat
müfettişi olarak görevlendirebilir. 

(6) Başkanın herhangi bir nedenle geçici olarak görevden ayrılması ya da kadrosunun
boşalması durumunda Başkanlığa atanma koşullarını taşıyanlardan biri, Bakan Onayı ile başkan
vekili olarak görevlendirilebilir.

Başkan yardımcıları
MADDE 10 – (1) Başkanın görevlerinin yerine getirilmesinde yeter sayıda müfettiş

Bakan Onayı ile başkan yardımcısı olarak görevlendirilir.
(2) Başkan yardımcıları, Başkanın görevlendirmesi doğrultusunda iş ve işlemlerin yü-

rütülmesini sağlarlar.
Grup başkanlarının görev ve yetkileri
MADDE 11 – (1) Grup başkanları, müfettişler arasından Bakan Onayı ile görevlendi-

rilir.
(2) Grup başkanlarının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Grup başkanlığını yönetmek, grup başkanlığının çalışmalarını düzenlemek ve de-

netlemek.
b) Komisyonca uygun bulunmayan raporları, gereğinin ifası için Başkana sunmak.
c) Komisyonun olumlu görüşüyle intikal eden raporları ilgili mercilere göndermek.
ç) Müfettişlerin turne mahalline gidiş ve çalışma merkezlerine dönüşlerini takip etmek.
d) Yıllık denetim programlarını hazırlamak ve uygulanmasını takip etmek.
e) Grup başkanlığı bünyesindeki müfettişler tarafından yürütülen denetim faaliyetleri

ve düzenlenen raporların objektif ve ilgili mevzuatla belirlenen usul ve esaslara uygun olmasını
sağlamak, bu amaçla gerekli tedbirleri almak.

f) Grup başkanlığının çalışmalarına ilişkin faaliyet ve performans raporları hazırlamak.
g) Grubun etkin ve verimli çalışmasını sağlamak, bu amaçla gerekli önlemleri almak.
ğ) Müfettiş yardımcılarının eğitim programlarının hazırlanmasında Başkana yardımcı

olmak.
h) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 12 – (1) Müfettişler, 8 inci maddede belirtilen görevleri, görev yaptıkları grup

başkanlığı itibarıyla yerine getirirler. Ancak, Başkan gerekli gördüğü durumlarda farklı grup
başkanlıklarındaki müfettişlerden ortak görevlendirme yapabilir.

(2) Müfettişler, Bakanlık ve Hazinenin haklarını koruyacak tedbirlerin alınmasını sağ-
layıcı önerilerde bulunmaya, acil ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Bakanlık ve Ha-
zinenin haklarını koruyucu tedbirler almaya yetkilidir. 

(3) Müfettişler, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1 sayılı Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesi, 5549 sayılı Kanun ile diğer mevzuat ve bu Yönetmelikte öngörülen
yetkilerini kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.

(4) Müfettişler, görevlerinin yerine getirilmesinde mevzuatla belirlenen usul ve esaslara
uygun hareket ederler.

(5) Müfettişler meslekten ayrılmış olsalar dahi, görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları
ve gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü şahısların
yararına kullanamazlar.
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Görevden uzaklaştırma
MADDE 13 – (1) Bakanlık teşkilatı, Bakanlığa bağlı veya ilgili kurumlarda görevli

memurlardan; yürütmekte olduğu görevin başında kalması halinde telafisi güç ya da imkansız
bir duruma neden olabileceği yönünde açık ve güçlü bir ihtimal bulunanlar veya kaçakçılık,
rüşvet, irtikap, zimmet eylemleri ya da işlemlerinde yolsuzluğu tespit edilenler, evrakta sahte-
cilik ya da kayıtlarda tahrifat yapmış olanlar teftiş, inceleme, denetleme veya soruşturmanın
her aşamasında müfettiş tarafından doğrudan; görevleri başında kalmaları, teftiş, inceleme, de-
netleme ya da soruşturmayı etkileyeceği veya güçleştireceği yönünde açık ve güçlü ihtimal
bulunanlar ise müfettişin gerekçeli önerisi üzerine Bakan tarafından görevinden uzaklaştırıla-
bilirler. Bu memurlar diğer kurum çalışanları iseler, müfettişin gerekçeli görevden uzaklaştırma
önerisi ilgili kurumlara bildirilir.

(2) Görevden uzaklaştırma işlemi, müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte görevden
uzaklaştırılan kişiye, birinci derecedeki amiri ile atamaya yetkili amirine, Bakanlığa ve diğer
ilgililere yazıyla derhal bildirilir.

(3) Teftiş, inceleme, denetleme ya da soruşturma sonucunda, suçun işlendiğinin kanıt-
lanamadığı, yeterli kanıt bulunamadığı, disiplin nedeniyle memurluktan ya da meslekten çıka-
rılmasına veya cezai işlem uygulanmasına gerek kalmadığı anlaşılanlar için alınmış olan gö-
revden uzaklaştırma tedbiri atamaya yetkili amirler tarafından kaldırılır.

Müfettişlerin bilgi, belge, veri isteme ve erişim yetkisi
MADDE 14 – (1) Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, istenildiğinde gizli dahi

olsa bütün belge, defter ve bilgileri ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı
ilk talep halinde müfettişlere göstermek, müfettişlerin saymasına ve incelemesine yardımcı ol-
mak zorundadır. Müfettişler, görevleri sırasında tüm resmi daire, kurum, kuruluş ve kamuya
yararlı derneklerle, gerçek ve tüzel kişilerden her türlü bilgi, belge ve defterleri istemeye, bun-
ları incelemeye ve örneklerini almaya, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya yetkili olup, il-
gililer istenilen bilgi, belge ve defterler ile elektronik kayıtlarını, bunların örneklerini noksansız
ve gerçeğe uygun olarak vermek, yazılı ve sözlü bilgi taleplerini karşılamak ve her türlü yardım
ve kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

(2) Asılları alınan belgelerin müfettişin mühür ve imzası ile onaylanmış örnekleri, dos-
yasında saklanmak üzere alındığı yere verilir.

Büroların görev ve sorumlulukları 
MADDE 15 – (1) Bürolar; hizmetin gerektirdiği nitelikleri taşıyan yeterli sayıda per-

sonelden oluşur. Büroların her biri, bir şube müdürü tarafından yönetilir. Bürolardaki iş ve iş-
lemlerin yürütülmesi ile büro personelinin sevk ve idaresinden, Başkan ve başkan yardımcıla-
rına karşı birinci derecede şube müdürü sorumludur.

(2) Büroların görevleri şunlardır:
a) Başkanlığa gelen her türlü evrakın kaydını tutmak, havalesi uyarınca izlemek, ce-

vaplarını hazırlamak ve ilgili olduğu yerlere göndermek,
b) Müfettişlerden gelen rapor ve soruşturma evrakını kayıt etmek ve havalesi uyarınca

ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek,
c) İşlemi tekemmül eden rapor ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek,
ç) Müfettişlerin hakediş cetvellerini zamanında inceleyerek tahakkuka ait işlemi hazır-

lamak,
d) Başkanlıkta görevli olanların özlük işlerini yürütmek,
e) Başkanlığın çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak,
f) Başkan ve başkan yardımcıları tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
(3) Büroların çalışma usul ve esasları ile görev dağılımı ve buralarda çalıştırılacak per-

sonel Başkan tarafından belirlenir.
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(4) Büro personeli, görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamaz; Başkanın
izni olmaksızın hiçbir evrak, defter ve raporu ilgilisi haricindeki kişilere gösteremez ve vere-
mezler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Atanma, Yetiştirilme ve Yükselme

Müfettiş yardımcılığına giriş sınavı
MADDE 16 – (1) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına müfettiş yardımcısı olarak girilir.

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur.
(2) Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.
(3) Giriş sınavına başvurabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşı-

mak,
b) En az dört yıllık yükseköğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi

ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
yurt içi ya da yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
gereğince yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında Başkanlıkça tespit ve ilan edilecek asgari
puanı almış olmak,

ç) Giriş sınavının yazılı aşamasının yapıldığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış ol-
mak,

d) Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk
şartlarında seyahat etmeye elverişli olmak ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek
hastalığı veya özrü bulunmamak,

gerekir.
Müfettiş yardımcılığına giriş sınavı işlemleri
MADDE 17 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, sınavın yapılış şekli, yeri, zamanı,

içeriği ve değerlendirme yöntemi, atama yapılacak kadro sayısı, sınıfı ve derecesi, Kamu
Personeli Seçme Sınavı puan türleri ve asgari puanlar, sınava çağırılacak aday sayısı, son
başvuru tarihi, başvuru yeri, başvuru şekli ve başvuruda istenecek belge ve beyanlar ile diğer
hususlar sınav tarihinden en az 30 gün önce Resmî Gazete’de, Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı ile Bakanlık internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

(2) Başkanlık, giriş sınavı duyurusunda belirtmek suretiyle grup başkanlıkları bazında
sınav düzenler. Bu şekilde göreve başlayan müfettiş yardımcıları için 26 ncı maddede sayılan
yetiştirilme süreci ile 12 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan çalışmalar ilgili grup başkan-
lığı bünyesinde yürütülür.

(3) Yazılı ve sözlü sınav Ankara’da yapılır.
(4) Sınava girmek isteyenler; Bakanlığa, yükseköğrenim kurumu diploma veya bitirme

belgesinin aslı ya da kurumca onaylı sureti ile Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi
örneği ve Bakanlıktan temin edilecek Aday Bilgi Formu ile başvururlar.

(5) Yazılı sınavı kazanan adaylardan sözlü sınavdan önce, sağlık durumu açısından her
türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapmasına ve seyahat etmesine engel bir halinin ol-
madığına, adli sicil kaydına ve erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı
ile nüfus cüzdanı sureti ve fotoğraf istenir.

(6) İstenilen belgelerin en geç giriş sınavı duyurusunda belirlenen tarih ve saatte, Baş-
kanlığa elden veya posta yoluyla ya da giriş sınavı duyurusunda belirtildiği takdirde elektronik
ortamda teslim edilmesi gerekir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde ya-
pılmayan başvurular dikkate alınmaz.
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Giriş ve yeterlik sınav kurulu
MADDE 18 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ile yeterlik sınavı; Başkanın baş-

kanlığında, Başkanın önerisi ve Bakanın onayı ile belirlenecek dört müfettişten oluşan bir kurul
tarafından yapılır. Ayrıca müfettişler arasından aynı usulle iki yedek üye belirlenir.

Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü
MADDE 19 – (1) Başkanlık, başvuruları inceleyerek giriş sınavına katılabilecek aday-

lara ilişkin listeyi Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle
düzenler.

(2) Giriş sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katını
geçmemek üzere sınav duyurusunda belirtilir. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da
giriş sınavına çağrılır.

(3) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlık internet sayfasında sınavdan
en az on beş gün önce ilan edilir.

(4) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir.
Sınav giriş belgesinde kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi yer alır. Sınav giriş belgesi sınav
saatine kadar adaylarca elden teslim alınır. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar giriş sınavına
katılamazlar. Sınava giren adaylar, yanlarında sınav giriş belgesi ile birlikte resmi makamlarca
verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olup istendiğinde bunları sınav gö-
revlilerine ibraz etmekle yükümlüdür. 

(5) Giriş sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği
tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış
olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygu-
lanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav konuları
MADDE 20 – (1) Yazılı sınav aşağıda belirtilen konularda yapılır:
a) MALİYE VE EKONOMİ GRUBU
1) Maliye teorisi ve maliye politikası
2) Vergi teorisi ve Türk vergi sisteminin genel esasları
3) Kamu gelirleri ve giderleri
4) Bütçe ve kamu borçları
5) Mikroekonomi ve makroekonomi
6) Para-banka teorileri
7) Uluslararası ekonomi
b) KAMU HUKUKU GRUBU
1) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar)
2) İdare Hukuku (Genel Esaslar ve İdari Yargı)
3) Ceza Hukuku
4) Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar)
c) ÖZEL HUKUK GRUBU
1) Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç)
2) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)
3) Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç)
ç) MUHASEBE GRUBU
1) Genel muhasebe
2) Şirketler muhasebesi
3) Mali tablolar analizi
4) Temel maliyet muhasebesi
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Sınav sorularının hazırlanması
MADDE 21 – (1) Yazılı ve sözlü sınav soruları, sınav gruplarına göre sınav kurulunca

ayrı ayrı hazırlanır. Hazırlanan sorular ve puan değerleri tutanakla tespit edilir.
(2) Tutanaklar sınav kurulu üyelerince imzalandıktan sonra, sınav gruplarına göre ayrı

ayrı zarflara konulur. Zarflar; kapatma yerlerinin üstleri mühürlenip, sınav kurulu üyelerince
imzalandıktan sonra, Başkanlıkta muhafaza edilir.

Sınavın yapılması
MADDE 22 – (1) Yazılı ve sözlü sınav, sınav kurulunun gözetim ve denetimi altında

yapılır.
(2) Sınav sorularını içeren mühürlü zarflar, sınava katılanların önünde açılarak, sınava

başlanır ve durum tutanakla tespit edilir. Sınav sonunda toplanan cevap kağıtları bir zarfa ko-
nulur, üzerine sınav grubu, sınav tarihi ve yeri, içine konulan kağıt sayısı yazılarak kapatılır.
Zarfın üzeri mühürlenerek imzalanır. Bu hususlar ile sınav sırasında meydana gelen kayda de-
ğer olaylar, sınavı tamamlayan son iki adayın da katılımıyla sınav kapanış tutanağı ile tespit
edilir.

(3) Herhangi bir sınav grubuna alınmayanlar ya da girmeyenler, sonraki grupların sı-
navına giremezler.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi
MADDE 23 – (1) Yazılı sınavda başarılı olabilmek için her sınav grubundan 100 tam

puan üzerinden en az 50 puan alınması ve tüm sınav gruplarının ortalama notunun en az 70
puan olması gereklidir. Sınav kurulunca belirlenecek sıraya göre okunacak grupların birinden
50 puandan aşağı not alan adayın diğer sınav gruplarına ilişkin sınav kağıtları değerlendiril-
mez.

(2) Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak,
atama yapılacak kadro sayısının dört katını geçmemek üzere, duyuruda belirtilen sayıda aday
sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(3) Yazılı sınav sonuçları, Bakanlık internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.
Ayrıca, sözlü sınava katılmaya hak kazananlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bil-
gileri içeren tebligat yapılır.

(4) 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 vermek suretiyle değerlendirilir.
(5) Adaylar, sınav kurulu tarafından dördüncü fıkranın (a) bendi için 50 puan, (b) ila

(e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu başkan
ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanın ortalama notunun en az 70 olması ge-
reklidir.

(6) Giriş sınavı puanı, yazılı ve sözlü puanların ortalamasından oluşur.
(7) Adaylar, giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralamaya konu-

lur. Adayların giriş sınavı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla, yazılı sınav puanı ve Kamu
Personeli Seçme Sınavı puanı yüksek olana öncelik tanınır.
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(8) Giriş sınavı sonuçları, Bakanlığın internet adresinde ilan edilir. Ayrıca, sınavı kaza-
nan adaylara tebligat yapılır.

(9) Yazılı ve sözlü sınav sonuçları tutanakla tespit edilir.
Sınav sonucuna itiraz
MADDE 24 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı sonuçlarına, tebliğ tarihinden iti-

baren on gün içinde yazılı olarak Başkanlığa itiraz edilebilir. İtirazlar sınav kurulunca incele-
nerek sonuçlandırılır.

Müfettiş yardımcılığına atanma
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak müfettiş

yardımcılığı giriş sınavını kazananlar başarı derecelerine göre münhal kadrolara müfettiş yar-
dımcısı olarak atanırlar.

(2) Sınav sonuçları, atanamayanlar için kazanılmış hak sayılmaz.
Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi
MADDE 26 – (1) Müfettiş yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile

21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Me-
murların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde adaylık eğitimine
ve bu Yönetmelikle belirtilen esaslar dahilinde mesleki eğitime tabi tutulur.

(2) Müfettiş yardımcıları üç yıllık yetişme dönemine tabidirler. Müfettiş yardımcıları
bu dönemde; teftiş, inceleme, denetleme ve soruşturma usulleri ve ilgili mevzuat ile uygulan-
ması konularında yetiştirilir.

(3) Başkanlıkça, mesleki görev ve yetki alanına giren konularda; inceleme ve soruştur-
ma ile mevzuatın öğretilmesi amacıyla eğitim programları düzenlenir.

(4) Müfettiş yardımcıları üç yıllık yetiştirilme süresinin ilk iki yılında, Başkanlıkça be-
lirlenecek çalışma programına göre müfettiş refakatinde görevlendirilirler.

(5) Müfettişler, refakatlerindeki müfettiş yardımcılarının meslek ve hizmet gereklerine
uygun şekilde yetiştirilmelerinden sorumludurlar.

(6) Müfettiş yardımcıları belirlenen sürede refakatinde çalıştığı müfettişin rehberliği
doğrultusunda görevlerini yerine getirirler. Müfettiş yardımcıları bu sürede tek başlarına teftiş,
denetleme, inceleme ve soruşturma yapamazlar. 

(7) Müfettiş yardımcıları, yetiştirme programı kapsamında Başkanlık tarafından belir-
lenen konularda tez hazırlarlar. Tez konularının belirlenmesi, tez jürisi oluşturulması, tezin ka-
bulü gibi hususlar Başkanlıkça belirlenir.

(8) Müfettiş yardımcılığında iki yıllık süreyi dolduranlardan Başkanlıkça yapılacak de-
ğerlendirme sonucu yeterli olduğu anlaşılanlara; Başkanın önerisi ve Bakanın onayı ile bağım-
sız iş yapma yetkisi verilebilir. 

(9) Yetkili müfettiş yardımcıları müfettiş görev, yetki ve sorumluluklarını haizdir. 
Müfettiş yardımcıları değerlendirme belgesi
MADDE 27 – (1) Müfettiş yardımcıları hakkında refakatinde çalıştıkları müfettişlerce,

şekli ve içeriği Başkanlıkça belirlenen Müfettiş Yardımcıları Değerlendirme Belgesi düzenlenir.
Yeterlik sınavından önce meslekten çıkarılma
MADDE 28 – (1) Müfettişlik mesleği ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları müfettiş

raporu veya yargı kararı ile sabit olan müfettiş yardımcısı hakkında; memurlukta adaylık sü-
resini doldurmamış ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 56 ncı maddesi uyarınca işlem
yapılır. Adaylık süresini doldurmuş ise yeterlik sınavı beklenilmeksizin Bakanlık teşkilatında
durumuna uygun kadroya atanır.
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Yeterlik sınavına giriş şartları
MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavına girebilmek için müfettiş yardımcısının;
a) Müfettiş yardımcısı olarak fiilen en az üç yıl çalışmış olması,
b) Refakatinde çalıştığı müfettişler tarafından düzenlenen müfettiş yardımcıları değer-

lendirme belgelerine göre, tutum ve davranışlarıyla iş disiplini yönünden müfettişliğe engel
bir durumunun bulunmadığının Başkanlıkça belirlenmesi, 

c) Yaptığı teftiş, inceleme, denetleme ve soruşturmalar ile düzenlediği raporlar ve diğer
çalışmalarının Başkanlıkça yeterli bulunması,

ç) Başkanlıkça belirlenecek konularda yapacakları tez çalışmalarının tez jürisi tarafın-
dan kabul edilmiş olması,

gerekir.
(2) Yukarıda belirtilen şartları taşımayanlar yeterlik sınavına alınmazlar.
Yeterlik sınavı
MADDE 30 – (1) Müfettişlik yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden

oluşur. 
(2) Yazılı ve sözlü sınav Ankara’da yapılır.
(3) Yeterlik sınavının bütününe veya herhangi bir kısmına sağlık sebebi veya diğer haklı

bir nedenle katılamayanlar, Başkanlıkça belirlenecek bir tarihte yapılacak mazeret sınavına ve-
ya bir sonraki yeterlik sınavının bütününe ya da eksik kalan kısımlarına katılarak sınavı ta-
mamlarlar.

(4) Yeterlik sınav kurulunun oluşumu ile sınav sorularının hazırlanması konularında
18 inci ve 21 inci maddeler uygulanır.

Yeterlik sınav konuları
MADDE 31 – (1) Yeterlik sınav soruları aşağıdaki konu gruplarından hazırlanır:
a) Gümrük Grup Başkanlığı Sınavı
1) Gümrük mevzuatı ile uygulaması,
2) Gümrük teftiş usul ve esasları,
3) Soruşturma mevzuatı ile yöntemleri,
4) Müfettiş yardımcıları yetiştirme programında yer verilen diğer mevzuat ve uygula-

maları.
b) Dış Ticaret Grup Başkanlığı Sınavı
1) Dış ticaret mevzuatı ile uygulaması,
2) Dış ticaret teftiş usul ve esasları,
3) Soruşturma mevzuatı ile yöntemleri,
4) Müfettiş yardımcıları yetiştirme programında yer verilen diğer mevzuat ve uygula-

maları.
c) İç Ticaret Grup Başkanlığı Sınavı
1) İç ticaret mevzuatı ile uygulaması,
2) İç ticaret teftiş usul ve esasları,
3) Soruşturma mevzuatı ile yöntemleri, 
4) Müfettiş yardımcıları yetiştirme programında yer verilen diğer mevzuat ve uygula-

maları.
(2) Müfettiş yardımcıları tabi oldukları grup başkanlığı mevzuatından sorumlu tutulur-

lar.
Yeterlik sınav sonuçlarının değerlendirilmesi
MADDE 32 – (1) Yazılı sınavda başarılı olabilmek için her gruptan 100 tam puan üze-

rinden en az 60 puan alınması ve tüm gruplar ortalama notunun en az 70 puan olması gerekir.
Yazılı sınavı kazananlar sözlü sınava alınır.
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(2) Sözlü sınavda her gruptan 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması ve tüm
grupların ortalamasının da en az 70 puan olması gerekir.

(3) Sözlü sınavda da başarılı olmak şartıyla, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının ortala-
ması başarı derecesini belirler.

(4) Sınav gruplarına göre belirlenen notlar sınav sonuç tutanağında gösterilir.
(5) Yeterlik sınavı sonucuna itiraz halinde 24 üncü maddeye göre işlem yapılır.
(6) Yazılı veya sözlü sınavlarda başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazan-

dığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içerisinde ikinci
sınav hakkı verilir. Sözlü sınavda başarısız olanlar tekrar yazılı sınava tabi tutulmadan doğrudan
sözlü sınava alınır.

Müfettişliğe atanma
MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olanlar,  bu sınavdaki başarı sırasına göre

müfettişliğe atanırlar. Yeterlik sınavı puanlarının eşitliği halinde müfettiş yardımcılığı kıdemi
dikkate alınır.

(2) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar ile geçerli bir mazereti olmaksızın yeterlik
sınavına girmeyenlerden ikinci defa girdiği yeterlik sınavında da başarı gösteremeyenlerin Baş-
kanlıkla ilişikleri kesilir. Bunlar, Bakanlık teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

Başmüfettişliğe atanma
MADDE 34 – (1) Başkanlıkta en az on yıl çalışmış olan müfettişler; kıdem, başarı ve

kadro durumu göz önünde tutularak başmüfettişliğe atanabilirler.
Müfettişliğe yeniden atanma
MADDE 35 – (1) İstifa, çekilme, emeklilik nedenleriyle ya da Bakanlık veya diğer ka-

mu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak üzere Başkanlıktan ayrılan müfettişlerin 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu kapsamında müfettişliğe yeniden atanmaları halinde hangi grup
başkanlığı bünyesinde görev yapacakları Başkanın önerisi ve Bakan Onayı ile belirlenir. 

Kıdem
MADDE 36 – (1) Kıdem; sınav dönemi aynı olan müfettiş yardımcıları arasında giriş

sınavındaki başarı sırasına göre, müfettişler arasında ise yeterlik sınavındaki başarı sırasına
göre belirlenir. Dönemleri farklı olan müfettiş ve müfettiş yardımcıları arasındaki kıdem ise
dönemleri arasındaki sıraya göre belirlenir.

(2) Yeterlik sınavına kendi dönemlerinden sonraki bir dönemde girip başarılı olanların
kıdemi, kendi dönemlerinin sonunda olacak şekilde belirlenir.

(3) 32 nci maddenin altıncı fıkrası ve geçici 1 inci madde kapsamında sınava girenlerden
başarılı olanların kıdemi, başarı sırasına göre kendi dönemlerinin sonunda olacak şekilde
belirlenir.

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

(5) Başkanlık yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılır.
Aynı dönemde bu durumda birden fazla müfettiş var ise bunların kıdem sırasının tespitinde ay-
rıca kendi aralarındaki kıdem esas alınır.

(6) Başkanlığa, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi uyarınca ata-
nanlardan; yeterlik sınavında başarı göstermek suretiyle müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör
unvanlarından birini iktisap edenlerin denetim mesleğinde geçen süreleri ile üst kademe kamu
yöneticiliklerinde geçen sürelerinin tamamı, denetim mesleğinden olmayanların ise hizmet sü-
relerinin yarısı denetim meslek kıdeminden sayılır.
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Müfettişlik güvencesi
MADDE 37 – (1) Müfettişler, müfettişlik görevinin gerektiği gibi yürütülmesini en-

gelleyecek sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu veya
yargı kararı ile tespit edilmedikçe görevlerinden alınamaz ve kendi istekleri dışında idari bir
göreve atanamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının Çalışma Esasları

Denetim faaliyetlerinin programlanması
MADDE 38 – (1) Denetim faaliyetleri yıllık denetim plan ve programları çerçevesinde

yürütülür.
(2) Yıllık denetim planının hazırlanmasında Bakanlığın faaliyet ve amaçları ile denetim

politikaları göz önünde bulundurulur.
(3) Yıllık denetim planında, Bakanlığın faaliyetleri çerçevesinde denetimde ağırlık ve-

rilecek başlıca sektör ve alanlar belirlenir. Ayrıca, ilgili merkez ve taşra birimlerinin yöneticileri
ile koordinasyon toplantıları yapılarak denetim planında yer alması istenilen hususlara ilişkin
görüş ve öneriler alınabilir.

(4) Yıllık denetim programları, grup başkanlıkları tarafından yıllık denetim planı doğ-
rultusunda hazırlanır ve Başkanlık tarafından birleştirilir.

(5) Yıllık denetim planı ve programı en geç Kasım ayı sonuna kadar Bakan Onayına
sunulur ve yılbaşında yürürlüğe girer.

(6) Yıllık denetim planı ve programında Bakanın Onayı ile yıl içinde değişiklik yapı-
labilir. Ayrıca, gerek duyulması durumunda Bakan Onayı ile yıllık denetim planı ve programı
dışında da teftiş, inceleme, denetleme, sonradan kontrol ve soruşturma yapılabilir.

Müfettişlerin görevlendirilmesi, çalışma usul ve esasları
MADDE 39 – (1) Müfettişler, Bakanın talimat ya da onayı üzerine Başkandan aldıkları

talimatla görev yapar ve sonucunu Başkanlığa bildirirler.
(2) Müfettişler, çalışmalarını görevlendirildikleri grup başkanlıkları bünyesinde yürü-

türler.
(3) Müfettişler görevlendirildikleri konularda bağımsız olarak çalışırlar. Ancak, gerekli

görülen durumlarda; teftiş, inceleme, denetleme ve soruşturma işlemlerinin birden fazla mü-
fettiş tarafından birlikte yürütülmesi de mümkündür. Bu tür çalışmalarda iş bölümünü yapmak,
işlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak ve Başkanlıkla haberleşmeyi yürütmek gö-
revleri kıdemli müfettiş tarafından yerine getirilir.

(4) Birlikte yürütülen işlerde müşterek rapor düzenlenmesi esastır. Raporlarda karşı ve-
ya ayrık görüş varsa bu husus rapora kaydedilir.

(5) Görevlendirme yapılırken işin ivediliği, niteliği, kapsamı ve sair nedenlerle Baş-
kanlıkça işin tamamlanması için makul bir süre belirlenebilir.

İşin devamlılığı ve devri
MADDE 40 – (1) Müfettişler, başladıkları işleri verilen süre içerisinde tamamlamak

zorundadırlar.
(2) Başkanlık gerekli görülen hallerde işlerin devredilmesine karar verebilir. Bu du-

rumda, devir notu düzenlenir. Devir notunda, işin müfettişe nasıl intikal ettiği, konusu, yapılan
çalışmalar belirtilir ve ilgili belgeler bir çizelge ile devir notuna eklenir.

(3) Devir notu her bir iş için ayrı ayrı düzenlenir. İş çizelgesindeki iş numarası verilerek
düzenlenen devir notunun aslı ve ekleri işin devredildiği müfettişe verilir, bir örneği de Baş-
kanlığa gönderilir.
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Müfettişlerin uyacakları hususlar
MADDE 41 – (1) Müfettişler;
a) Mesleğin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda

bulunamazlar.
b) Görevlendirme yapılmadıkça resen teftiş, inceleme, denetleme ve soruşturma yapa-

mazlar. Görev onayında tanımlanan işin veya olayın dışında ortaya çıkan hususlarla ilgili ye-
niden onay alınması zorunludur.

c) İşin niteliğinin ivedi bir önlem alınmasını ya da Hazine haklarının korunmasını ge-
rektirdiği durumlar dışında, idari işlere karışamaz ve icrai nitelikli talimat veremezler.

ç) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir tarih ve imza dı-
şında açıklama ve düzeltme yapamazlar.

d) Teftiş, inceleme, denetleme ve soruşturma için gidecekleri yerleri, yapacakları işleri
ve öğrendikleri sırları açıklayamazlar.

e) Teftiş, inceleme, denetleme ve soruşturmalarda; görevliler, iş sahipleri, şüpheli ve
tanıklarla tarafsızlıklarından kuşku uyandıracak biçimde ilişki kuramazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetlenenlerin Yükümlülük ve Sorumlulukları

Denetime yardımcı olunması
MADDE 42 – (1) Denetime tabi birim ve kuruluşların görevlileri, istendiğinde para ve

para hükmündeki kıymetli evrak ile geçici depolama yeri ve gümrük antrepolarında bulunanlar
da dahil her türlü eşyayı, kasa, depo ve ambarları; gizli de olsa bütün defter, belge ve verileri
müfettişe hemen göstermek, sayımını ve incelemesini kolaylaştırmak zorundadır.

(2) Denetlenen birim ve kuruluşlar ile bunların her kademedeki personeli, müfettişlerin
sözlü ve yazılı sorularını cevaplamak, bilgi işlem sistemlerine, raporlama araçlarına, internet,
intranet ve benzeri ağlar ile veri tabanlarına erişimini sağlamak, elektronik, manyetik ve benzeri
bilgi işlem ortamlarındaki bilgiler ve kayıtları, sözlü veya yazılı talep halinde müfettişe gös-
termek, incelemesine sunmak ve bunların asıl veya onaylı kopyalarını müfettişe teslim etmek
zorundadır.

Çalışma yeri sağlanması
MADDE 43 – (1) Teftiş, inceleme, denetleme ve soruşturma yapılan kurum ve kuru-

luşlar ile denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişi yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülmesi
için, müfettişlere görevleri süresince konumlarına uygun çalışma yeri ve imkanları sağlamakla
yükümlüdür.

Denetlenenlerce izin kullanılması
MADDE 44 – (1) Denetlenen kuruluş görevlilerinin, hastalık ve benzeri zorunlu ne-

denler dışında, izne ayrılmasından önce müfettişin olumlu görüşü alınır; izin kullanmaya baş-
lamış olan görevliler zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılamaz.

Rapor kayıt defteri ve dosyası
MADDE 45 – (1) Denetlenen birimlerde rapor kayıt defteri ile her rapora ilişkin ayrı

bir dosya tutulur. Bakanlıkça yapılan denetimlerle ilgili her türlü yazışma, düzenlenen rapor
ile buna ilişkin cevaplar dosyasında saklanır.

(2) Rapor kayıt defterinde; sıra numarası, kayıt tarihi, raporu düzenleyen müfettişin is-
mi, raporun sayı ve tarihi, ek sayısı, denetlenen birim veya kişi adı ve raporun teslim edildiği
görevlinin ismi yer alır. Bu defter, elektronik ortamda da tutulabilir.
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ALTINCI BÖLÜM
Teftiş, İnceleme, Denetleme ve Soruşturma İşlemleri

Rapor türleri
MADDE 46 – (1) Müfettişlerce, işin özelliğine göre aşağıdaki raporlar düzenlenir:
a) Cevaplı rapor.
b) Teftiş raporu.
c) Sonradan kontrol raporu.
ç) İnceleme raporu.
d) Ön inceleme raporu.
e) Soruşturma raporu.
f) İdari soruşturma raporu.
g) Aklama suçu inceleme raporu.
ğ) Yükümlülük denetim raporu.
(2) 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Uzlaşma

Yönetmeliği gereğince işlem yapılan vergi ve para cezaları suç teşkil eden hususlar hariç rapor
konusu edilemez.

Teftişte yapılacak öncelikli işler
MADDE 47 – (1) Müfettişlerce, teftiş için gidilen yerlerde öncelikli olarak durum tes-

piti yapılır. İşlemleri elektronik veri işleme tekniği yoluyla yapılan evraka ilişkin mevcut durum
tutanakla tespit edilir. Düzenlenen tutanağın bir nüshası teftiş raporuna eklenir.

Teftişin süre yönünden kapsamı
MADDE 48 – (1) Teftiş, bir önceki teftişin başlama tarihine kadar geriye gidilerek veya

Bakan Onayı ya da görevlendirme yazısında belirtilen süreler dahilinde yapılır. Ancak, zorunlu
hallerde önceki teftiş dönemlerini kapsayacak işlemlere de bakılabilir.

(2) Teftiş, işlemlerin tamamına bakılmak suretiyle tarama ya da bir kısım işlemlere ba-
kılmak suretiyle yoklama yöntemi ile yapılır.

Cevaplı rapor
MADDE 49 – (1) Cevaplı rapor; teftiş, inceleme, denetleme veya soruşturma sırasında

görülen eksiklikler, yanlışlıklar, uygunsuzluklar ve adli takip gerektirmeyecek nitelikteki usul-
süzlükler ve bunlara ilişkin yapılacak değerlendirmelerle ilgili olarak düzenlenen rapordur.

(2) Cevaplı raporlarda;
a) Teftiş edilen idare veya denetlenen birim, teftişin hangi dönemdeki işlemleri kapsa-

dığı ve tarama ya da yoklama yöntemlerinden hangisinin uygulandığı belirtilir.
b) Teftiş ve inceleme sonucunda eksik veya yanlış olduğu görülen konuların kanun,

cumhurbaşkanlığı kararnamesi, tüzük ve yönetmelik ile sair mevzuatın hangi maddesine temas
ettiği belirtilir.

c) Mevzuata göre ve işin niteliği itibarıyla yapılması gereken işlemlerle, alınması ge-
reken idari önlem ve kararlara yer verilir.

ç) Üçüncü kişilere yönelik ifade kullanılır ve ilgili memurların ismi, sicil numarası ve
unvanı belirtilir.

d) Nasıl işlem göreceği, kaç sayfa ve maddeden oluştuğu ve nereye verileceği son mad-
dede belirtilir.

(3) Esaslı bir eleştiriyi gerektirmeyen ve memuru aydınlatmak ya da uyarmak yoluyla
düzeltilecek eksiklikler ve önemsiz yanlışlıklar için cevaplı rapor düzenlenmez. Bu gibi du-
rumlarda ilgili memurun sözlü olarak uyarılması yoluna gidilir.

(4) Mevzuatla açıkça belirlenmiş konular hakkında cevaplı rapor düzenlenebilir. Muğ-
lak olan hususlar cevaplı rapor konusu edilemez.
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Cevaplı rapor üzerine yapılacak işlemler
MADDE 50 – (1) Düzenlenen cevaplı rapor,  rapor değerlendirme komisyonunca in-

celenmek üzere müfettiş tarafından Başkanlığa gönderilir. Komisyonca incelendikten sonra
uygun bulunan rapor Başkanlıkça teftiş edilen birime gönderilir.

(2) Cevaplı raporun, teftiş edilen birimin kaydına girdiği tarihten itibaren ilgili memurlar
ve amirleri tarafından on beşer günlük sürelerle karşılanması gerekir. Rapor aslı ve ekleri, en
son cevap veren idare tarafından ilgili müfettişe gönderilir. Raporun verildiği idare veya de-
netlenen birim ile varsa onun bağlı bulunduğu idarede ya da denetlenen birimde her rapor için
ayrı bir dosya açılır. Bu dosyaya, raporun bir örneği ile verilen cevapların örnekleri, rapor ko-
nusunda verilen talimatlar ve Bakanlıkça yapılan tebligat konulur.

(3) Cevaplı raporların ilgililerce zamanında karşılanması esastır. Cevaplı raporlarda
eleştiri konusu yapılan hususların karşılanması için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ilgili
müfettişçe kırk beş güne kadar süre verilebilir.

(4) Cevaplı rapor verilenler ve bunların her kademedeki amirlerince, raporda eleştirilen
hususlara iştirak edilmesi durumunda, eleştirilen işlemlerin ivedilikle düzeltilmesi; ayrık görüş
ya da karşı düşüncede olunması halinde ise görüş ve düşüncelerin hukuki mesnetleri ile birlikte
rapora verilen karşılıklarda belirtilmesi zorunludur.

(5) İlgili idari birimlerce karşılandıktan sonra müfettişe gönderilen cevaplı raporlar,
müfettişin son mütalaası ile birlikte en geç on beş gün içinde Başkanlığa gönderilir. Bu aşamada
raporlar komisyona sunulmaz. İlgili grup başkanlığınca raporlara verilen karşılıklar ve müfet-
tişin son mütalaası incelenerek uygun bulunan raporlar idari birimlere gönderilir. Aksi halde
raporlar, gerekçesi ile birlikte müfettişe iade edilir. Müfettişin son mütalaasında ısrar etmesi
veya ilgili grup başkanlığınca mütalaanın uygun bulunmaması ya da yetersiz bulunması duru-
munda raporlar komisyona tevdi edilir.

(6) Müfettişin herhangi bir nedenle görevi başında bulunmaması halinde, cevaplı ra-
porlara ilişkin son mütalaanın ne şekilde karşılanacağı Başkanlıkça takdir edilir.

Teftiş raporu
MADDE 51 – (1) Teftiş raporu, teftiş edilen birim ve teftiş sonuçları hakkında genel

bir değerlendirme yapmak amacıyla düzenlenen rapordur.
İnceleme raporu
MADDE 52 – (1) İnceleme raporu;
a) Yürürlükteki mevzuat ve uygulanmasında görülen eksiklikler hakkındaki görüş ve

tekliflerde bulunmak,
b) Bakanlığın hedef ve amaçlarına ulaşmasını sağlamak üzere görüş ve tekliflerde bu-

lunmak,
c) Bakanlığın görev alanına giren ve Bakanlıkça incelenmesi istenilen konular hakkında

görüş belirtmek,
ç) Savcılığa sevk edilmesine gerek görülmeyen konularda mütalaada bulunmak,
d) İnceleme ve denetim neticesinde yapılması gerekli hukuki ve idari işlemlerin açık-

lanması ve uygulanması hakkında görüş ve tekliflerde bulunmak,
e) Diğer rapor türleri kapsamına girmeyen konularda görüş ve mütalaalarda bulunmak,
amaçlarıyla düzenlenen rapordur.
Sonradan kontrol raporu
MADDE 53 – (1) Sonradan kontrol raporu, ticari işletmelerde, eşyanın tesliminden

sonra beyannamedeki bilgilerin doğruluğunun tespiti amacıyla ithalat, ihracat veya sonraki iş-
lemlere ilişkin bilgi, belge ve verilerin kontrolü sonucunda düzenlenen rapordur.
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Ön inceleme ve soruşturma raporları
MADDE 54 – (1) Ön inceleme raporu, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve

Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan inceleme
ve araştırmalar sonucu düzenlenen rapordur.

(2) Soruşturma raporu, yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda adli mercilere in-
tikali gereken hususlara ilişkin düzenlenen rapordur.

(3) Düzenlenen ön inceleme ve soruşturma raporlarının aslı ve yeter sayıda örneği ko-
misyonun değerlendirmesine imkan verecek şekilde Başkanlığa gönderilir.

(4) Aynı konu ve kişiler hakkında ön inceleme ve soruşturma raporu düzenlenmesi du-
rumunda, bu husus raporların “Başlangıç” bölümünde belirtilir.

İdari soruşturma raporu
MADDE 55 – (1) İdari soruşturma raporu, disiplin yaptırımı ya da idari karar alınma-

sına esas olan fiil ve konular hakkında düzenlenen rapordur.
Rapor sayıları ve raporların bölümleri
MADDE 56 – (1) Müfettişlerce, düzenlenen raporlara yılbaşından itibaren müteselsil

sayı verilir. Özel kanunları gereğince veya teftiş sonucunda düzenlenenler hariç olmak üzere,
raporlar dört bölümden oluşur:

a) Başlangıç.
b) İşin Konusu.
c) Yapılan İnceleme ve Araştırma.
ç) Değerlendirme ve Sonuç.
(2) Soruşturma raporlarında, “Yapılan İnceleme ve Araştırma” bölümü yerine, “Yapılan

İnceleme ve Soruşturma” bölümü yer alır.
Raporların düzenlenmesi
MADDE 57 – (1) Raporda yer verilen tespit, görüş ve tekliflerin, açık, anlaşılır, yazım

kurallarına ve yürürlükteki mevzuata uygun olması; araştırma, inceleme veya soruşturma so-
nucu elde edilen maddi ve hukuki delillere dayandırılması zorunludur.

(2) Düzenlenecek raporların şekil ve muhtevası ile diğer usul ve esaslar Başkanlıkça
belirlenir.

Rapor değerlendirme komisyonları
MADDE 58 – (1) Başkanlık bünyesinde rapor değerlendirme komisyonları kurulur.
(2) Komisyon üyeleri, fiilen denetim hizmeti yapmış müfettişler arasından Başkan ta-

rafından belirlenir. Komisyonlar, en az üç asıl ve yeter sayıda yedek üyeden oluşur.
(3) Komisyonda görevlendirilen asıl üyelerin işleri devredilir ve görevleri süresince

kendilerine inceleme, denetim, teftiş ve soruşturma işi verilmez.
(4) Komisyonlar çalışmalarını Başkanlık merkezinde yürütür.
(5) Düzenlenen raporlar ilgili grup başkanı tarafından komisyona gönderilir. Komis-

yonca, raporlar iş talimatı ve onay konusunun kapsamı, raporda yer alan değerlendirme ve tek-
liflerin yürürlükteki mevzuata ve Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygunluğu yönlerin-
den incelenir; raporda yer alan tespitler ile ulaşılan sonuçlar bakımından fail, fiil ve ilgili hukuki
düzenlemeler arasında illiyet bağının mevcudiyeti aranır.

(6) Raporların Komisyonca değerlendirilmesinde, esasa ve usule ilişkin olmayan kişisel
görüşlere yer verilmez.

(7) Komisyonca değerlendirilen raporlara ilişkin kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyla-
mada çekimser oy kullanılamaz. Karşı veya ayrık görüş gerekçesi ile ortaya konulur. Komis-
yonca raporların değerlendirilmesi sonucunda değerlendirme komisyonu raporu düzenlenir.
Bu raporun şekli ve muhtevası Başkanlıkça belirlenir. Değerlendirme komisyonu raporları yıl-
başından itibaren müteselsil sayı alır ve her komisyon itibarıyla ayrı bir sayı verilir. Komisyonca
incelenen ve uygun bulunan raporlarla ilgili komisyon görüşleri de dikkate alınarak Başkanlıkça
gerekli değerlendirme ve sevk işlemleri yapılır.
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(8) Komisyonca uygun bulunmayan raporların uygun bulunmama gerekçesi ayrıntılı
olarak değerlendirme komisyonu raporunda belirtilir. Bu durumda, rapor ve ekleri ile değer-
lendirme komisyonu raporunun bir örneği Başkanlıkça müfettişe gönderilir. Müfettiş tarafından
bu raporlar öncelikli olarak ele alınır. Müfettişin değerlendirme komisyonu raporunda belirtilen
hususları göz önünde bulundurarak düzenleyeceği rapor komisyona gönderilir. Raporun ko-
misyonca uygun bulunması durumunda, komisyon görüşleri de dikkate alınarak Başkanlıkça
gerekli değerlendirme ve sevk işlemleri yapılır. Müfettişin değerlendirme komisyonu raporunda
belirtilen gerekçelere katılmaması ya da müfettiş tarafından yapılan değişikliklerin komisyonca
uygun bulunmaması veya yetersiz bulunması hallerinde komisyon tarafından nihai olarak dü-
zenlenecek değerlendirme komisyonu raporu üzerine yapılacak işlem Başkanlıkça takdir edi-
lir.

(9) Komisyon üyelerinin en kıdemlisi komisyona başkanlık eder ve raporlarla ilgili iş
ve işlemlerin takip edilmesinden sorumludur. Üyelerden herhangi birinin izin, sağlık raporu,
geçici görevlendirme ve sair nedenlerle rapor değerlendirme sürecine katılamaması halinde,
yedek üyelerden biri kıdem ve iş durumuna göre komisyona başkanlık eden üye tarafından ko-
misyona dahil edilir. Asıl ve yedek üyeler, kendileri tarafından düzenlenen raporların değer-
lendirildiği toplantılara üye olarak katılamazlar.

(10) Raporlar, komisyonlara tevdi edildiği tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde
değerlendirilir. Değerlendirmede süreli ve zamanaşımlı işlere öncelik verilir.

(11) Aklama suçu inceleme raporları ile yükümlülük denetim raporları komisyona su-
nulmaz.

(12) Komisyona gönderilen ve komisyonca uygun görüşle değerlendirme komisyonu
raporu düzenlenen cevaplı raporlar Başkanlıkça teftiş edilen birime intikal ettirilir. Komisyonca
uygun bulunmayan cevaplı raporlar hakkında ise sekizinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(13) 50 nci maddenin beşinci fıkrası uyarınca komisyona intikal eden cevaplı rapor ve
buna ilişkin işlemlerin incelenmesi sonucunda, komisyonca nihai olarak düzenlenecek değer-
lendirme komisyonu raporu üzerine cevaplı rapora ilişkin yapılacak işlem Başkanlıkça takdir
edilir.

(14) Raporlama tekniği ve standartlarının geliştirilmesi amacıyla, komisyonlar tarafın-
dan genel nitelikteki tespit ve teklifleri içeren bir rapor hazırlanarak yılsonu itibarıyla Başkan-
lığa sunulur.

Raporların merkezde göreceği işlemler ve saklıya alma
MADDE 59 – (1) Müfettişlerce düzenlenen raporlardan yapılacak işlem bulunmadığı

anlaşılanlar ile ilgili merci ve makamlara gönderilmesinde fayda görülmeyenler Başkanlıkça
saklıya alınır. Bu durum müfettişe bildirilir. Diğerleri ise, Başkanlıkça işleme konulur.

(2) Cevaplı raporların gönderildikleri merkezi birimler tarafından incelenmesi sonu-
cunda; taşra birimlerince ayrık ya da karşı görüş belirtilerek yerine getirilmeyen hususlardan
müfettişin görüşüne iştirak edilenlerin gereğinin yapılması için merkez birimlerince mahalline
bildirimde bulunulur. Sorumlu memurlar bu bildirim üzerine yanlış ve eksikliklerini gecikme-
den düzeltmek, tamamlamak ve idare amirleri de yerine getirilmesini sağlamak ve sonucunu
denetlemekle yükümlüdür.

(3) Raporların gönderildiği Bakanlık merkez birimlerinden ya da ilgili idare ve kurumlar
tarafından mahalline yapılacak tebligatın örneği Başkanlığa gönderilir. Rapora iştirak edilme-
mesi halinde, bu husus gerekçeli olarak Başkanlığa bildirilir; bu bildirim üzerine konu ile ilgili
müfettişin görüşü alınır ve idareye gönderilir.  İdare ile müfettiş arasındaki görüş ayrılığı gide-
rilememiş ise, bu durum Başkanlığa bildirilir ve Başkanlık görüşü istenir, bunun üzerine gerek-
tiğinde müfettiş görüşü alınmak suretiyle oluşturulan Başkanlık görüşü idareye tevdi edilir.
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(4) Başkanlık ile idarenin aynı görüşte olması halinde, idare buna göre işlem yapar.
Başkanlık ile idare arasındaki görüş ayrılığının giderilememesi halinde ise, Başkan, ilgili birim
amiri, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ve gerekli görülen görevlilerin katılımıyla toplantı dü-
zenlenir. Toplantı tutanağı Bakana sunulur ve konu Bakan tarafından sonuca bağlanır.

(5) İdare ile Başkanlık veya idare ile müfettiş arasındaki görüş ayrılığının giderildiği
ya da Bakan tarafından sonuca bağlandığı durumlarda; tüm tarafların bilgilendirilmesi, birimler
arasında uygulama birliğinin sağlanması ve sonuca bağlanan hususun herkese eşit, genel ve
nesnel bir biçimde uygulanması amacıyla genel idari düzenlemelerin yapılması esastır. İdari
düzenleme yapılmayacak nitelikte olan ve idarece müfettişlere duyurulması ihtiyacı duyulan
konular, bu amaçla ilgili idari birimlerce Başkanlığa intikal ettirilir.

(6) Raporların sonucunun idareyle anlaşmazlık oluşturduğu ve anlaşmazlığın idarenin
görüşü doğrultusunda sonuçlandığı durumlarda; aynı hususlarda mükerrer tenkitlere yer veril-
memesi için Başkanlıkça gerekli önlemler alınır.

(7) Rapora ilişkin yapılan işlem sonucu müfettişe bildirilir ve tekemmül eden raporlar
Başkanlıkta muhafaza edilir.

Yazı ve raporların Başkanlığa gönderilmesi
MADDE 60 – (1) Müfettişlerce düzenlenen yazı ve raporların Başkanlığa elektronik

ortamda gönderilmesi esastır. Başkanlıkça gerek görüldüğünde raporların matbu olarak gön-
derilmesi de talep edilebilir.

Arşiv oluşturulması ve imha işlemleri
MADDE 61 – (1) Raporlar ve ekleri ile ilgili olarak özel güvenlik şartları oluşturularak

müstakil elektronik arşiv oluşturulması için düzenlemeler yapılır.
(2) Saklama ve imha işlemleri, 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılır.
Aklama suçu inceleme raporu ve yükümlülük denetim raporu
MADDE 62 – (1) 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Ka-

nun hükümleri gereğince yapılan inceleme, araştırma ve denetlemeler sonucu düzenlenen ak-
lama suçu inceleme raporları ile yükümlülük denetim raporları müfettişçe doğrudan Hazine
ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına gönderilir.

(2) Bu raporlar için ilgili mevzuatı uyarınca ayrı sayı verilir.
İhbarların Başkanlığa gönderilmesi
MADDE 63 – (1) Müfettişlere yapılan ihbarlar ivedilikle Başkanlığa intikal ettirilir.
(2) Muhbirin kimliğinin gizli tutulmasını istemesi halinde, ihbarın kimlik bilgileri çı-

karılmış onaylı bir örneği ile mühürlü bir zarf içine konulmuş kimlik bilgilerini de içeren aslı
yazı ekinde Başkanlığa gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yolluk ve diğer hakların alınması
MADDE 64 – (1) Müfettişler, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun

33 üncü maddesinin (b) bendi hükmünden yararlanırlar.
(2) Müfettişler, bilirkişi, tercüme, posta, taşıma ve diğer giderlerine konu hizmet alım-

ları karşılıklarını, 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği çerçevesinde alırlar.

Çalışma ve hakediş çizelgeleri
MADDE 65 – (1) Müfettişler; her ay düzenleyecekleri çalışma çizelgelerinde teftiş,

inceleme, denetleme ve soruşturma işlerini, hakediş çizelgelerinde ise yolluk ve diğer hakları
gösterirler.

(2) Bu çizelgelerin ait olduğu ayı izleyen ayın beşinci günü sonuna kadar Başkanlığa
gönderilmesi gerekir.
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(3) Müfettişler kendilerine verilen işleri Başkanlıkça verilen iş numarasına göre çalışma
çizelgesine kaydederler. İş bitirildiğinde düzenlenen rapor veya evrakın sayısı ve tarihi belir-
tilerek çalışma çizelgesinden çıkarılır. İşin bir başka müfettişe devredilmesi halinde de aynı iş-
lem yapılır. İş numarası, işin başka bir müfettişe devri halinde değişmez ve devralan müfettişçe
aynı numara ile çalışma çizelgesine kaydedilir.

(4) Hakediş çizelgelerinde, ay içindeki gündelik, konaklama giderleri, yolculuklara ait
giderler ve diğer hakedişler ile bunlara karşılık alınan ve iade edilen tutarlar gösterilir.

(5) Hakediş çizelgelerine yolluk bildirimi, para talep formu ve sair belgeler eklenir.
(6) Her iki çizelgeye de yılbaşı itibarıyla müteselsil sayı verilir.
Yazışma
MADDE 66 – (1) Müfettişler görevlerine ilişkin konularda, Bakanlığın taşra ve yurtdışı

teşkilatı, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler.
Ancak Cumhurbaşkanlığı, TBMM, yüksek mahkemeler ve Bakanlıklar ile bunların bağlı, ilgili
ve ilişkili kuruluşları,  Bakanlığın merkez teşkilatı birimleri ve diğer müfettişler ile yapılan ya-
zışmalar Başkanlık aracılığıyla yapılır. 

(2) Müfettişler görevle ilgili hareket ve varışlarını bir yazı ile Başkanlığa bildirirler,
izin talep edilecek haller Başkanlıkça belirlenir.

Kimlik belgesi, mühür ve demirbaşlar
MADDE 67 – (1) Müfettişlere ve yetkili kılınmış müfettiş yardımcılarına beratıyla bir-

likte resmi bir mühür ile Başkan ve Bakan tarafından imzalanmış kimlik belgesi verilir. Kimlik
belgesinde Ticaret Müfettişlerinin görev ve yetkilerini belirten özet bilgiler yer alır. 

(2) Mesleğin icrası için lüzumlu demirbaşlar Başkanlıkça karşılanır.
Yurt dışına gönderilme
MADDE 68 – (1) Meslekte fiilen altı yıl görev yapmış müfettişlerden Bakanlık Onayı

tarihi itibarıyla son iki yıl içinde alınmış olmak kaydıyla, Almanca, Fransızca veya İngilizce
dillerinin birinden YDS/e-YDS’den en az (C) seviyesinde belge veya dil yeterliği bakımından
buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olanlar uygun gö-
rülecek konularda mesleki bilgi, görgü ve uzmanlıklarını artırmak, Bakanlığı ilgilendiren ko-
nuların işleyişini yerinde görmek ve çalışmalarda bulunmak üzere, kıdem esasına göre bütçenin
ilgili tertibindeki ödenekten yararlandırılarak bir yıldan fazla olmamak üzere Başkanın önerisi
ve Bakan onayıyla yurt dışına gönderilebilir. Ancak, müfettişlerce yurt dışında kalınacak süre-
nin iki katı kadar bir süre için Bakanlığa karşı zorunlu hizmet taahhüdünde bulunulması gere-
kir.

(2)  Başkanlık bünyesinde en az bir yıl görev yapmış olan Başkan yardımcıları, grup
başkanları ve rapor değerlendirme komisyonu asıl üyeleri ile refakat müfettişleri, mesleki ko-
nularda inceleme ve araştırma yapmak üzere üç ay süreyle yurt dışına gönderilebilir.

(3) Yurt dışına gönderilenler tarafından, inceleme ve araştırma konularıyla ilgili düzen-
lenecek raporlar dönüş tarihinden itibaren üç ay içinde Başkanlığa tevdi edilir.

(4) Birinci fıkraya göre yurtdışına gönderilenlerin, daha sonra 1/2/1974 tarihli ve 14786
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet
Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yurt dışı öğrenime de gönderilmeleri ha-
linde, bu süre mahsup edilerek uygulanır.

(5) Dördüncü fıkra gereğince lisansüstü öğrenime gönderilen müfettişlerden bu mad-
denin birinci fıkrası hükmünden yararlanmamış olanların ilk yılı bu fıkra hükmünden yarar-
landırılacak şekilde kullandırılır. Meslekte fiilen altı yıl görev yapmadan yurt dışı öğrenime
gönderilen müfettişler, ayrıca birinci fıkra gereğince yurt dışına gönderilmez.

Yetki
MADDE 69 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında doğabilecek tereddütlerin gide-

rilmesinde ve teftiş, inceleme, denetleme, sonradan kontrol ve soruşturmalar ile diğer görevlere
ilişkin esas ve usullerin belirlenmesinde Başkanlık yetkilidir.

28 Şubat 2020 – Sayı : 31053                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına açıklık getirilmesi amacıyla veya Başkanlığın iş-
leyişi, görev dağılımı, imza yetkileri ve sair konularda yönerge ve tamim çıkarılabilir. Başkan
bu Yönetmelikte belirtilen yetkilerinden bir kısmını başkan yardımcıları veya grup başkanlarına
devredebilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 70 – (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güm-

rük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği ile 27/12/2012 tarihli ve
28510 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Ticaret müfettiş yardımcılarının yeterlik sınavına ilişkin hususlar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Ticaret Müfettiş

Yardımcısı kadrolarında bulunanların yeterlik sınavına ilişkin hususlarda 70 inci madde ile yü-
rürlükten kaldırılan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği
hükümleri esas alınır.

İkinci sınav hakkına ilişkin geçiş hükmü 
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 70 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Gümrük ve Ticaret

Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılan yeterlik sı-
navlarında başarılı olamayan veya özürsüz olarak sınavlara girmeyenlerden halen başka kad-
rolarda görev yapanlara, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde ve bir defaya
mahsus olmak üzere ikinci bir sınav hakkı verilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında bulunanlar, Ticaret Müfettiş Yardımcısı kadrosuna atan-
mak için bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde Başkanlığa başvuruda bu-
lunabilirler.

Gümrük grup başkanlığında görevlendirilme
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Gümrük İnceleme

ve Soruşturma Grup Başkanlığı ve Teftiş Grup Başkanlığında görev yapanlar bu maddenin yü-
rürlük tarihinden itibaren Gümrük Grup Başkanlığında görevlendirilmiş sayılırlar. 

Dış ticaret grup başkanlığında görevlendirilme
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce 27 sayılı Cumhur-

başkanlığı Kararnamesinin geçici 1 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca durumlarına uy-
gun müfettiş kadrolarına atanıp, Gümrük İnceleme ve Soruşturma Grup Başkanlığı ve Ticaret
İnceleme ve Soruşturma Grup Başkanlığında görevlendirilenler bu maddenin yürürlük tarihin-
den itibaren Dış Ticaret Grup Başkanlığında görevlendirilmiş sayılırlar. 

(2) Mülga Dış Ticaret Müsteşarlığı Kontrolörler Kurulu Başkanı ya da mülga Ekonomi
Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanı olarak görev yapmış olup durumlarına uygun müfettiş
kadrolarına atananlar da bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren Dış Ticaret Grup Başkanlı-
ğında görevlendirilmiş sayılırlar. 

(3) Ayrıca 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin geçici 1 inci maddesinin seki-
zinci fıkrası kapsamında mesleğe stajyer kontrolör olarak başlayıp yetiştirilmeleri ve yeterlikleri
bu çerçevede gerçekleştirilenler, durumlarına uygun müfettiş kadrolarına atanmaları halinde,
Dış Ticaret Grup Başkanlığında görevlendirilirler.

İç ticaret grup başkanlığında görevlendirilme
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Ticaret İnceleme

ve Soruşturma Grup Başkanlığında görev yapanlar bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren
İç Ticaret Grup Başkanlığında görevlendirilmiş sayılırlar. 

Yürürlük
MADDE 71 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 72 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 1712/1-1 

—— • —— 
Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1747 

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

 
 1748 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Kütahya Belediye Başkanlığından: 
1. Mülkiyeti Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne ait ve Belediyemize tahsisli 

ilimiz Alayunt Mahallesi 3264 ada, 150 parsel numaralı 62.821,67 m2 yüzölçümlü Arsa’nın 
02.02.2019 tarih-30674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama 
Yönetmeliğinin “Başkalarına Devir” başlıklı 61’inci maddesine istinaden Belediye olarak 
haklarımızın devri işi için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif 
Usulü ile ihaleye konulmuştur. 

2. İhale Tarihi / Günü / Saati: 10 Mart 2020 / Salı / 14:00 
3. İhalenin Yapılacağı Yer: Atatürk Bulvarı Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası 

Encümen Toplantı Salonu Kat: 2 
4. Pazarlık Süreci: 
4.1. İhale günü talipli çıkmaması durumunda kanuni süre olan -15- gün pazarlığa bırakılır. 

Pazarlık süresinde de talipli çıkmazsa ihaleden kaldırılır. 
5. Muhammen Bedel/Geçici Teminat Bedelleri: 
5.1. Muhammen Bedel: 7.500.000,00 TL + KDV 
5.2. Geçici Teminat Bedeli: 225.000,00 TL 
5.3. İhaleyi alan, ihalede belirlenen bedelden ayrı olmak üzere Kütahya OSB’ye 

251.286,68 TL + KDV (%18) Arıtma Tesisi Katılım Bedelini peşin olarak ödeyecektir. 
6. Ödeme Şekli ve Şartları: 
6.1. Peşin Ödemelerde: İhalede belirlenen bedel, peşin satış bedelidir. 
6.2. Vadeli Ödemelerde: İhalede belirlenen bedelin en az %50’si peşin, geri kalan kısmı 

ise en fazla -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan 
taksitlerle uygulanacaktır. 

6.2.1. Vadeli ödemelerde, en az %50’si peşin ödendikten sonra geri kalan kısmın vade 
farkı ile birlikte hesaplanarak süresiz teminat mektubu verecektir. 

6.2.2. Peşinat ödenip, taksitlendirme işleminden sonra; kalan taksitlerin tamamının veya 
bir kısmının ödenmesi (erken ödeme) durumunda, gün bazında indirim uygulanacaktır. 

7. İmar Durumu: 
7.1. Organize Sanayi Bölgesi Alanı E=0,70 - Yençok=Serbest 
8. İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler (İhaleye Girebilme Şartları): 
8.1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı 

fotokopisi, 
8.2. Tebligat için yazılı olarak adres beyanı, 
8.3. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli 

vekaletname, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, 
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması 
gereklidir.) 

8.4. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi 
Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı, 

8.5. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve 
yetkilinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü, 

8.6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair 
yazılı beyanı, 

8.7. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgesi Uygulama Yönetmeliğinin 54’üncü maddesinde 
belirtilen OSB’lerde kurulamayacak tesisleri yapmayacağına dair taahhütname, 

8.8. Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu (süresiz). 
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9. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacaklar yukarıdaki istenen belgeleri 
eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem 
Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37, 38, 39 ve 40’ıncı 
maddeleri hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini teslim edecektir. İhale için 
verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, 
kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri 
alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi Encümen huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve 
kesin olarak kabul edilecektir. 

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde 
Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet 
Binası Kat: 2) müracaatları ilan olunur. 1713/1-1 

—— • —— 
PATİNAJ KUMU SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Şirketimiz parkında mevcut tüm dizel ve elektrikli araçların tekerlek patinajını önlemek 

amacıyla 4.098.000 Kg patinaj kumu satın alınacaktır. 
İhale Kayıt No: 2020/32540 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71509 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi : siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : Şirketimiz parkında mevcut tüm dizel ve elektrikli 

araçların tekerlek patinajını önlemek amacıyla 4.098.000 Kg patinaj kumu satın alınacaktır. 
3 - İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 

Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Hacıbayram 
Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-ANKARA / TÜRKİYE 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı 
İhale Komisyonu Şube Müdürlüğü (1048 Nolu oda) Altındağ İlçesi, Hacıbayram Mahallesi, 
Hipodrom Caddesi, No: 3 Gar-Ankara/TÜRKİYE 20/03/2020 Cuma günü saat 14.30’a kadar 
verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 1714/1-1 
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       YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

 Eskipazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 
 1716/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY NAKLİYE VE YÜKLEME HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

ÇAYKUR Tersane Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 7.900.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi 

% 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 

kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, 50.00 TL. bedelle aşağıda belirtilen banka hesap numarasına 

yatırılıp alınacak makbuz karşılığında belirtilen adresten temin edilebilir. 

-T.C. Ziraat Bankası - Derepazarı/RİZE - Hesap No: TR34 0001 0007 8129 3289 8759 85 

-Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tersane Çay Fabrikası Müdürlüğü / Tersane Mah. 

Cumhuriyet Cad. No: 36   53900 Derepazarı / RİZE 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.03.2020 günü saat 14:00’e kadar Tersane Çay 

Fabrikası evrak kayıt adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri 

gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif 

vermek zorundadır. 

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

gün olmalıdır. 
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8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak 

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

9 - İhale Tersane Çay Fabrikası Müdürlüğü Derepazarı/RİZE adresinde yapılacaktır. 

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. 

 1725/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

ÇAYKUR Sabuncular Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

1-Müdürlüğümüz tarafından toplam 3.500.000 kg. yaş çay yükleme ve 16.600.000 kg 

nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 

9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2-Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin 

edilebilir. 

 Sabuncular Çay Fabrikası Müdürlüğü/Çayeli/RİZE 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10.03.2020 Salı günü saat 14:00’e kadar Sabuncular 

Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Çayeli/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya 

posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4-Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5-Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6-Kısmi teklif kabul edilmez.Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek 

zorundadır. 

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

olmalıdır. 

8-Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

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

9-İhale Sabuncular Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

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. 1536/1-1 
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TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR 
Giresun Belediye Başkanlığından: 

1- Aşağıdaki tabloda belirtilen işyerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A 
Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 5 (beş) yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye 

çıkartılmıştır. 
2- İhaleye çıkarılacak taşınmazların tahmin edilen katılım bedeli, kira ve geçici 

teminatları: 

Sıra Adresi/Mevkii Aylık Kira Bedeli Katılım Bedeli 
Geçici Teminat 

Bedeli 
İhale Tarihi 

İhale 

Saati 

1 

Hacımiktat Mah.,73 ada,111 

parsel bodrum kat 309,28 m2 ve 

zemin kat 620,25 m2 toplam 

929,53 m2 alanlı işyeri 

40.000,00 TL 900.000,00 TL 99.000,00 TL 12.03.2020 15.00 

2 

Hacımiktat Mah., 73 ada,111 parsel 

8. Kat 475 m2 kapalı, 349 m2 

açık alanlı restaurant. 

  7.500,00 TL 300.000,00 TL 22.500,00 TL 12.03.2020 15.05 

Geçici teminat 5 (Beş) yıllık tahmin edilen kira bedeli ve katılım bedeli üzerinden ihale 

öncesi Belediyemiz veznesine yatırılacaktır. Teminat mektubu ve hazine bonosu kabul 
edilecektir. Sözleşmeden önce 5 (beş) yıllık kira bedeli ve katılım bedelinin % 6’sı oranında kesin 

teminat alınır. 
3- İhale şartnamesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. İsteyenlere 300,00 TL 

karşılığında şartname verilir. İhaleye katılanların ihale şartnamesi alması ve bedelini yatırması 
zorunludur. 

4- İhale, 12 Mart 2020 Perşembe günü saat 15:00’dan itibaren 5’ er dakika ara ile Hacı 
Miktat Mah. Alpaslan Cad. No: 1 Giresun Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.  

5- İhaleye katılmak isteyenlerin; 
a)  Tebligat için adres göstermesi. 

b) Kanuni İkametgah belgesi. 
c)  Vekaleten girenler için vekaletname. (Noter onaylı) 

d) Noter onaylı imza sirküleri. 
e)  Şirket olarak katılacaklar için şirket yetki belgesi. (Noter onaylı) 

f) Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortaklık belgesi. 
g) Belediyeye herhangi bir nedenle borcu olmadığına ait belge. 

h) Geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz. 
ı) Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz. 

i) Giresun Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 
j) İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel 
değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. ) 

6-İstenilen belgeler ihale günü saat 12:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir. 
Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

7- Uygun bedelin tespiti; Tahmin edilen katılım bedelinin arttırılması şeklinde olacak ve 
teklifler ona göre değerlendirilecektir. En yüksek katılım bedelini veren uygun bedel olarak 

değerlendirilecektir. 
 1731/1-1 
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İESP SOP UYGULAMASI KAPSAMINDA KURUMSAL KAPASİTE  

GELİŞTİRİLMESİ İÇİN MAL ALIMI-LOT 2 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar 

Dairesi Başkanlığından:  

EuropeAid/140368/ID/SUP/TR 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi 

Başkanlığı IPA II mali yardımlar çerçevesinde İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal 

Kapasite Geliştirilmesi için Mal Alımı-Lot 2 sözleşmesi ihalesine çıkmıştır. İhale dosyası 

www.ikg.gov.tr ve Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Genel Müdürlüğü web adresinde: 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome 

yayınlanmıştır. 

İhale teklifi son teslim tarihi 06.04.2020 saat 12:00 (öğlen), Türkiye - yerel saatidir. 

İlave bilgiler veya açıklama ve sorular Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Genel 

Müdürlüğü https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome 

web adresinde ve www.ikg.gov.tr’de yayınlanmıştır. 

 

Supply of Equipment for the Institutional Capacity Building for the Implementation of 

Employment, Education and Social Policies Sectoral Operational Programme (EESP SOP) –Lot 2 

EuropeAid/140368/ID/SUP/TR  

Directorate of European Union and Financial Assistance in the Ministry of Family, 

Labour and Social Services intends to award a supply contract for Strengthening Training and 

Research Capacity of the Centre for Labour and Social Training and Research in Ankara with 

financial assistance from the IPA II. The tender dossier is available from www.ikg.gov.tr and will 

also be published on the website of DG International Cooperation and Development: 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome 

The deadline for submission of tenders is 12:00 (noon), local time - Turkey on 

06.04.2020. 

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the 

website of DG International Cooperation and Development: https://webgate.ec.europa.eu/ 

europeaid/online-services/index.cfm?do=publi. welcome and www.ikg.gov.tr. 

 1749/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI : Ağrı Kalkınma ve Eğitim Kültür Vakfı. (AKEV) 
VAKFEDENLER : Gülşah Sayan, Zeren Sayan Bulut, Keziban Polat, Recep Çelebioğlu. 
VAKFIN İKAMETGAHI: Ağrı 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO: Ağrı 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15.01.2020 tarih ve E.2019/419, K.2020/7 sayılı kararı. 
VAKFIN AMACI : Yurtiçinde ve yurtdışında dil, din, ırk, cinsiyet gibi hiçbir ayrım 

gözetmeden yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılamak, insanların sosyal sorumluluk 
bilincini, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek, toplumların sosyo-ekonomik 
düzeyini yükseltmek, insanlığın evrensel değerlerinin korunmasına ve tanıtılmasına yönelik 
çalışmalar yapmak,…. ve vakıf senedinde yazılı diğer hükümleri yerine getirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 60.000.- (ALTMIŞBİNTÜRKLİRASI) 
YÖNETİM KURULU : Gülşah Sayan, Keziban Polat, Didem Mısırlı. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Vakfın sona 

ermesi ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir 
fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme 
tarafından verilecek karar ile mümkündür. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 1698/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI : Türkiye Kooperatifçilik Vakfı (TKV) 
VAKFEDENLER : Uğur Yıldırım, Önder Kaplan, Gülcan Karaduman 
VAKFIN İKAMETGAHI: Ankara 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 25.Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.01.2020 tarihli ve E:2019/812, K:2020/89 
sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Türkiye’de kooperatifçiliğin gelişmesi, tanıtılması ve sorunlarının 
çözümü konusunda her türlü faaliyette bulunmak, kooperatifler ve üst kuruluşları ile kooperatif 
sektöründeki gerçek ve tüzel kişilerin projelerine yardımcı olmak ve senette yazılı diğer amaçları 
gerçekleştirmektir 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 60.000,00 TL (Altmış Bin Türk Lirası) 
YÖNETİM KURULU : Uğur Yıldırım, Önder Kaplan, Gülcan Karaduman, Furkan Çelik, 

Osman Köyük 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  
Vakfın herhangi bir nedenle sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan mal 

varlığı Mütevelli Heyetin uygun göreceği bir vakıf veya kuruma devredilir.  
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1757/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1758/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1759/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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28 Şubat 2020 – Sayı : 31053 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 

İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1761/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1765/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1784/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2019 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF 

NOTERLİKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 

elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

İlan olunur. 

S. NO  NOTERLİK ADI  2019 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ 

1  ADANA SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ  1.325.173,30 TL 

2 ANKARA YİRMİDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ   4.534.262,92 TL 

3 ANKARA KIRKINCI NOTERLİĞİ  2.686.596,95 TL 

4 AYDIN BİRİNCİ NOTERLİĞİ  2.365.927,71 TL 

5 BEŞİKTAŞ ONSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ   894.581,31 TL 

6 BEŞİKTAŞ YİRMİNCİ NOTERLİĞİ   794.983,64 TL 

7 BEYOĞLU DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ   705.459,52 TL 

8 BEYOĞLU ONİKİNCİ NOTERLİĞİ  1.753.637,65 TL 

9 BEYOĞLU YİRMİDOKUZUNCU NOTERLİĞİ  692.663,73 TL 

10 BEYOĞLU OTUZSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ  1.707.517,68 TL 

11 BURSA İKİNCİ NOTERLİĞİ  1.084.783,65 TL 

12 ELAZIĞ BİRİNCİ NOTERLİĞİ  2.091.136,03 TL 

13 İSTANBUL ALTINCI NOTERLİĞİ  1.156.126,65 TL 

14 İSTANBUL ONBİRİNCİ NOTERLİĞİ  913.107,74 TL 

15 İSTANBUL ONSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ   880.308,86 TL 

16 İZMİR YEDİNCİ NOTERLİĞİ  1.179.328,70 TL 

17 KADIKÖY YİRMİYEDİNCİ NOTERLİĞİ  1.715.328,04 TL 

18 KARTAL SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ   1.934.183,95 TL 

19 KAYSERİ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ  1.555.997,53 TL 

20 KÜTAHYA BİRİNCİ NOTERLİĞİ  1.798.142,21 TL 

 1779/1-1 



Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 28 Şubat 2020 – Sayı : 31053 

 

Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2019 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF 
NOTERLİKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 
İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden 
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru 
ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları 
gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

İlan olunur. 
S. NO  NOTERLİK ADI  2019 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ 
1 ALAŞEHİR İKİNCİ NOTERLİĞİ   903.733,18 TL 
2 BATMAN BEŞİNCİ NOTERLİĞİ   613.271,14 TL 
3 ÇANAKKALE İKİNCİ NOTERLİĞİ    841.516,89 TL 
4 ÇORLU ALTINCI NOTERLİĞİ   765.036,50 TL 
5 EREĞLİ (ZONGULDAK) DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ  632.216,25 TL 
6 ERZİNCAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ   1.160.177,41 TL 
7 GEMLİK İKİNCİ NOTERLİĞİ   948.787,67 TL 
8 GÖLCÜK ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ   633.061,65 TL 
9 KAHRAMANKAZAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ   1.361.689,18 TL 
10 KAPAKLI NOTERLİĞİ   869.323,02 TL 
11 KARAMAN İKİNCİ NOTERLİĞİ   455.571,95 TL 
12 KEŞAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ   1.015.813,89 TL 
13 KIRIKKALE BEŞİNCİ NOTERLİĞİ   622.973,19 TL 
14 MENEMEN BİRİNCİ NOTERLİĞİ   838.242,40 TL 
15 MUSTAFAKEMALPAŞA BİRİNCİ NOTERLİĞİ  824.575,19 TL 
16 RİZE BİRİNCİ NOTERLİĞİ   737.523,63 TL 
17 RİZE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ   1.036.988,84 TL 
18 SAFRANBOLU NOTERLİĞİ   1.049.464,62 TL 
19 SİLİFKE BİRİNCİ NOTERLİĞİ  635.525,55 TL 
20 TARSUS BİRİNCİ NOTERLİĞİ   532.017,66 TL 
21 TERME BİRİNCİ NOTERLİĞİ   1.143.590,15 TL 
22 TURGUTLU İKİNCİ NOTERLİĞİ   974.590,88 TL 
23 YENİŞEHİR NOTERLİĞİ   1.007.536,70 TL 
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Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2019 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF 
NOTERLİKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, 
İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ 
SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin 
başvurularına 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal 
bildirimi, kayıtlı olunan barodan ve/veya çalışılan kurumdan hakkında soruşturma ya da disiplin 
cezası olup olmadığına ilişkin belge ve Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11 
inci bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda 
eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan 
kişilerin istemi dikkate alınmaz. 

Aynı Kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra 
vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır. 

İlan olunur. 
S. NO  NOTERLİK ADI  2019 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ 
1 ABANA NOTERLİĞİ   65.407,58 TL 
2 AKÇADAĞ NOTERLİĞİ  129.977,08 TL 
3 ALTINTAŞ NOTERLİĞİ  186.620,70 TL 
4 AYANCIK NOTERLİĞİ   387.913,02 TL 
5 AYAŞ NOTERLİĞİ  181.960,64 TL 
6 AZDAVAY NOTERLİĞİ   115.183,42 TL 
7 BAKLAN NOTERLİĞİ   114.426,44 TL 
8 BAYBURT İKİNCİ NOTERLİĞİ   416.634,69 TL 
9 CİZRE İKİNCİ NOTERLİĞİ   421.490,95 TL 
10 ÇANDIR NOTERLİĞİ    27.496,68 TL 
11 ÇAYKARA NOTERLİĞİ   169.619,62 TL 
12 DEMİRÖZÜ NOTERLİĞİ   46.458,07 TL 
13 DEMRE NOTERLİĞİ   537.833,23 TL 
14 DOĞANŞEHİR NOTERLİĞİ   345.668,44 TL 
15 DOMANİÇ NOTERLİĞİ   143.497,65 TL 
16 ELEŞKİRT NOTERLİĞİ    159.075,95 TL 
17 ERCİŞ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ  373.258,46 TL 
18 HASSA NOTERLİĞİ   429.079,36 TL 
19 HAVRAN NOTERLİĞİ   403.476,48 TL 
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20 HAYMANA NOTERLİĞİ   229.844,54 TL 
21 HÜYÜK NOTERLİĞİ   163.663,90 TL 
22 ILGAZ NOTERLİĞİ   195.028,85 TL 
23 İMRANLI NOTERLİĞİ    92.417,78 TL 
24 İSCEHİSAR NOTERLİĞİ   444.227,71 TL 
25 İSPİR NOTERLİĞİ   163.135,91 TL 
26 KEMALİYE NOTERLİĞİ   40.987,52 TL 
27 KİĞI NOTERLİĞİ   54.771,88 TL 
28 KOZAKLI NOTERLİĞİ   227.189,23 TL 
29 KURŞUNLU NOTERLİĞİ   128.511,43 TL 
30 LİCE NOTERLİĞİ   116.572,33 TL 
31 MAHMUDİYE NOTERLİĞİ   129.136,53 TL 
32 NAZIMİYE NOTERLİĞİ   15.261,24 TL 
33 ORTAKÖY (ÇORUM) NOTERLİĞİ   44.516,28 TL 
34 OSMANCIK İKİNCİ NOTERLİĞİ   341.376,14 TL 
35 OVACIK (TUNCELİ) NOTERLİĞİ    49.635,52 TL 
36 PATNOS BİRİNCİ NOTERLİĞİ   418.409,45 TL 
37 PAZAR (RİZE) BİRİNCİ NOTERLİĞİ    578.102,50 TL 
38 PINARBAŞI (KAYSERİ) NOTERLİĞİ   234.603,28 TL 
39 SASON NOTERLİĞİ   115.344,14 TL 
40 SAVUR NOTERLİĞİ   93.142,90 TL 
41 SUSUZ NOTERLİĞİ   46.204,36 TL 
42 ŞALPAZARI NOTERLİĞİ   67.957,70 TL 
43 ŞARKIŞLA BİRİNCİ NOTERLİĞİ    591.579,55 TL 
44 TAŞLIÇAY NOTERLİĞİ   82.346,68 TL 
45 TORTUM NOTERLİĞİ   63.510,56 TL 
46 ULUKIŞLA NOTERLİĞİ   186.339,20 TL 
47 VİRANŞEHİR BEŞİNCİ NOTERLİĞİ   163.883,89 TL 
48 YENİÇAĞA NOTERLİĞİ   140.201,27 TL 
49 VİRANŞEHİR İKİNCİ NOTERLİĞİ   414.125,65 TL 

İhdas alanı; "Viranşehir Birinci Noterliğinin bulunduğu yer de dikkate alınarak Ziraat 
Bankasının bulunduğu 138. Sokak ve karşısında bulunan Gönüllü 84. Sokaktan başlayarak (bu iki 
sokak hariç olmak üzere) Güneye doğru Ceylanpınar Caddesi üzerinde, bu caddenin Doğu 
cephesinde ve bu cephenin 100 metre derinliğine kadar olan kısımlar ile İpekyolu kavşağı ile 
kesiştiği noktada bitmek üzere (İpekyolu Caddesi üzeri hariç)" şeklinde değiştirilmiştir. 

50 VİRANŞEHİR ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ  454.706,79 TL 
İhdas alanı; "Viranşehir Birinci Noterliğinin bulunduğu yer de dikkate alınarak Ziraat 

Bankasının bulunduğu 138. Sokak ve karşısında bulunan Gönüllü 84. Sokaktan başlayarak (bu iki 
sokak hariç olmak üzere) Güneye doğru Ceylanpınar Caddesi üzerinde, bu caddenin Batı 
cephesinde ve bu cephenin 100 metre derinliğine kadar olan kısımlar ile İpekyolu kavşağı ile 
kesiştiği noktada bitmek üzere (İpekyolu Caddesi üzeri hariç)" şeklinde değiştirilmiştir. 
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Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize 
bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak 
suretiyle yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın, programcı kadrosu için ise yönetmeliğin ek 2'nci 
maddesinin (c) fıkrası gereğince KPSS(B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en 
yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle ilan edilen kadronun 10 katına kadar aday arasından 
yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre sıralama yapılacaktır. Sınav tarihi, yeri, saati 
ve şekli ilan tarihi bitiminden sonra internet sayfamızda duyurulacaktır. 

 

UNVANI BİRİMİ ADET 
KPSS 
PUAN 
TÜRÜ 

AÇIKLAMALAR 

Kütüphaneci 

Kütüphane ve 
Dokümantasyon 

Daire 
Başkanlığı 

1 KPSS P3 

Yükseköğretim kurumlarının lisans 
düzeyinde eğitim veren; bilgi ve belge 
yönetimi, kütüphanecilik, arşivcilik ve 
dokümantasyon ve enformasyon 
bölümlerinin birisinden mezun olmak. 

Büro 
Personeli 

Genel 
Sekreterlik 

2 KPSS P93 

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve 
Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici 
Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri 
ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici 
Asistanlığı önlisans programlarının 
birinden mezun olmak. 

Büro 
Personeli 

Genel 
Sekreterlik 

1 KPSS P93 

Fakültelerin Kamu Yönetimi Bölümü 
lisans mezunu olmak. Microsoft Office 
excel, Microsoft Office Access, Büro 
Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, İnsan 
Kaynaklan Yönetimi ve Muhasebe ile 
ilgili sertifikaları olmak. 

Programcı 
Bilgi İşlem 

Daire 
Başkanlığı 

1 KPSS P3 

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği veya 
Yazılım Mühendisliği bölümlerinin 
birinden mezun olmak. Yabancı Dil 
Seviye Tespit Sınavında (YDS) en az (D) 
düzeyinde İngilizce puanına sahip olmak. 
Alanında en az 2 (iki) yıl tecrübeli olmak. 
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Destek 
Personeli 

İdari ve Mali 
İşler Daire 
Başkanlığı 

1 KPSS P94 
Lise mezunu olup, temizlik görevini 
devamlı yapmasına engel olabilecek 
hastalığı ve benzeri engeli bulunmamak. 

Mühendis 
Yapı İşleri ve 
Teknik Daire 

Başkanlığı 
1 KPSS P3 

Fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümü 
mezunu olmak. Beton Teknolojileri ve 
Doğru Beton Uygulamaları Sertifikası, 
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 
Eğitim Sertifikası ve İdecad Versiyon 10 
Tanıtım Sertifikalarına sahip olmak. 

Mimar 
Yapı İşleri ve 
Teknik Daire 

Başkanlığı 
1 KPSS P3 

Fakültelerin Mimarlık bölümü lisans 
mezunu olup, EKB Uzmanı belgesi, Proje 
Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi ve Kamu İhale Mevzuatı 
sertifikaları olmak. Yabancı Dil 
sınavlarının birinde en az 50 (Elli) puan 
almış olmak. 

Tekniker 
Yapı İşleri ve 
Teknik Daire 

Başkanlığı 
1 KPSS P93 

Elektrik Bölümü önlisans programlarının 
birinden mezun olmak ve belgelendirmek 
şartıyla alanında en az 2 yıl tecrübeli 
olmak. 

Teknisyen 
Yapı İşleri ve 
Teknik Daire 

Başkanlığı 
1 KPSS P94 

Ortaöğretim programlarının Tesisat 
Teknolojisi ve İklimlendirme bölümü 
mezunu olmak ve belgelendirmek şartıyla 
alanında Devlet kurumlarında 7 (yedi) yıl 
çalışmış olmak. Doğalgaz Yakıtlı 
Kalorifer ateşçisi belgesi ve Isıtma ve 
Sıhhi Tesisat Usta Öğreticilik Belgesi 
olmak. 

 

ARANILAN GENEL KOŞULLAR: 

1 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

2 - Belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde 
belirtilen şartlan taşımak, 

3 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı 
ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli 
bulunmamak, 

4 - Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak, 
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5 - Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet 
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin 
feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen 
istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak. 

6 - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 
olmak, 

7 - Daha önceden herhangi bir kurumda çalışırken iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile 
görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir, 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER: 

Adaylar ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Gaziantep 
İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi resmi internet sayfası www.gibtu.edu.tr den ilan tarihi 
itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek 
Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat 
etmeleri gerekmektedir. Posta, fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

1 - Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, 

2 - Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi, 

3 - Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 
2018 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı, ortaöğretim (Lise ve Meslek Lisesi ) mezunları için 2018 
KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Ayrıca deneyim şartı istenilenlerin çalışma 
süreleri ve istenilen belgelerin asılları veya onaylı suretleri değerlendirilecektir. 

4 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 

5 - 1 adet vesikalık fotoğraf. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların isimleri başvuru bitim 
tarihinden sonraki 5 (beş) iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığı tarafından belirlenecektir. 
Yerleştirme sonuçlan www.gibtu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi 
içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine 
yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların http://www.gibtu.edu.tr 
adresinde yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları 
tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İşe başlama 
için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www.gibtu.edu.tr 
adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri 
tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında 
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin 
sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. 

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 

 1710/1-1 
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İzmir Büyükşehir Belediyesinden: 
ANA TRANSFER MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI 

YARIŞMA İLANI 
1- Yarışma Hakkında  
İzmir, tarih boyunca limanı ve ticari canlılığı ile ulaştırma ve lojistik için önemli 

merkezlerden biri olmuştur. Bölgesinin merkezi olan kent ülkenin ve Doğu Akdeniz’in önemli 
liman kentlerinden biri olarak sanayide ve gelişmiş hizmet endüstrilerindeki ivmesi ile son 
yıllarda yeniden çekim merkezi olmaya başlamıştır.  

İstanbul-İzmir, Ankara-İzmir, Çanakkale-İzmir ve İzmir-Aydın Otoyolları ile bölgesel ve 
ulusal ölçekte güçlü bağlantılara sahip olan İzmir, karayolu ulaşımı açısından hem bir varış 
noktası hem de geçiş bölgesi olarak önemli konumdadır. Bu bağlamda kente gelen otoyolların 
kesişim noktasında bulunan ve 1998 yılından beri yirmi beş yıla yakın bir süredir İzmir’e ve 
bölgeye hizmet vermekte olan mevcut otogar; kentin hem fiziksel hem de nüfus olarak büyümesi, 
ulaşım araçları ve teknolojilerinin gelişmesi, yolcu ve kentli ihtiyaçlarının artması gibi sebeplerle 
değişen yönetmelik gerekliliklerine karşılık veremez hale gelmiştir.  

Mevcut otogarın konumu itibariyle güçlü otoyol bağlantıları üzerinde olması, trafik 
açısından önemli yük getirmeden kenti ülke ile doğrudan bağlayabilmesi, bunun yanında 2023 
yılında tamamlanması öngörülen ve proje çalışmaları ve inşaatı hükümet ve ilgili bakanlık 
tarafından yapılacak hafif raylı sistem ve Ankara-İzmir YHT hattı üzerinde bulunması proje 
alanının güncel durumda ve gelecekte önemli bir kentsel ulaşım odağı olma konumunu 
desteklemektedir.  

Bu gerekçelerle mevcut otogar alanının bir ana transfer merkezi olarak yeniden 
tasarlanması kararı alınmıştır.  

2- Yarışmanın Amacı  
“İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Transfer Merkezi Mimari Proje Yarışması” ile 

yarışmaya konu tasarım alanında, ihtiyaç programı çerçevesinde ekonomik, özgün ve nitelikli 
tasarım yaklaşımlarının, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş bir çevre ve 
mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili 
mesleklerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü 
kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.  

3- Yarışmanın Şekli ve Türü  
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23. ve 53. maddelerine istinaden Mimarlık, Peyzaj 

Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat 
Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce açılan yarışma; 
serbest, ulusal ve iki kademeli mimari proje yarışmasıdır. 

4- Yarışmanın Yeri ve Konusu  
Yarışmanın yeri; İzmir İli’nin doğusunda, çevre yoluna bağlantısı bulunan, Bornova 

İlçesi, Karaoğlan Mahallesi, 11000 ada 3 parsele kayıtlı olan 145.342,53 m² büyüklüğünde, hali 
hazırda İzmir Şehirlerarası Otogarı olarak kullanılan alandır.  

Yarışmanın konusu; İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Transfer Merkezi mimari 
projesinin elde edilmesidir.  

İzmir Ulaşım Ana Planı (UPI 2030) ile belirlenen kapsamda hizmet verecek olan otogar 
işlevinin, birçok ulaşım türünün kesişim noktasında olduğu göz önünde bulundurularak Ana 
Transfer Merkezi olarak ele alınması öngörülmektedir. Mevcut durumda herhangi bir raylı sistem 
bağlantısı bulunmayan alanın; projelendirilen hafif raylı sistem ve YHT hatları ile bu açıdan 
güçlendirilmesi planlanmaktadır.  
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Ana Transfer Merkezi olarak tanımlanan alanlar, çoğunlukla yüksek yoğunluklu 
kullanılan ulaşım türlerinin duraklarını içerdiği için transfer işlevinin yanında karma işlevler 
olarak tanımlanan sosyal, ticari ve kamusal bir grup hizmetleri de içerisinde barındıran alanlardır.  

Bu tür transfer merkezleri incelendiğinde genel karakterleri;  
● Ana toplu taşıma hatları üzerinde yer alması,  
● Farklı toplu taşıma türlerinin kesiştiği ve entegrasyonunun sağlandığı bir düğüm 

noktasında bulunması,  
● Kentsel kullanım alanları ile etkileşim içinde bulunması ve bu alanları dönüştürme 

potansiyeline sahip olması,  
● Merkezi niteliklere sahip ticaret ve hizmet fonksiyon yoğunluğunun yüksek olmasıdır.  
Belirtilen bu nitelikler göz önüne alındığında bir ana transfer merkezinin tasarımı bu 

yarışmanın konusudur.  
5- Yarışmacılardan Beklentiler  
İzmir Büyükşehir Belediyesi çevreci ulaşım alanında son yıllarda çeşitli Avrupa Birliği 

çerçevelerinin bir parçası olan çözümleri uygulamayı taahhüt etmektedir. Örneğin, 2015 yılında 
dâhil olduğu Başkanlar Sözleşmesi (Covenant of Mayors) kapsamında hazırladığı Sürdürülebilir 
Enerji Eylem Planı’na göre 2020 yılına kadar kentteki karbondioksit salımının %20 azaltılması 
hedeflenmektedir.  

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Ana Planı kapsamında ulaşımda yenilikçi çözümler 
geliştirmek ve transfer istasyonlarının kentli yaşamının bir parçası olan ve sonrasında 
yaygınlaştırılabilecek bir model oluşturmak istemektedir. Yarışmacılardan “Sürdürülebilir 
Kentsel Hareketlilik” ana başlığında toplanabilecek bu yaklaşımın getirdiği çoklu ulaşım 
senaryolarının aktif yaşam tarzını teşvik edecek biçimde ele alınması beklenmektedir. Çoklu 
ulaşım seçeneklerinin (yaya-bisiklet-otobüs-raylı sistemler) Ana Transfer Merkezinin sunacağı 
farklı kamusal işlevlerle bütünleştirilmesi önemlidir. 

Bu bağlamda yarışmacılardan;  
● Toplu taşıma, bisiklet ve engelsiz yaya erişimine uygun bir şekilde çözümlenmiş, farklı 

ulaşım türleri ile bütünleşmeyi sağlayan,  
● Yarışma alanı ve art alanındaki bölgelere aktif ulaşımı destekleyen, kolay erişilebilen, 

güvenli ve konforlu çözümler getiren,  
● Farklı işlevler ile yakın çevresine hizmet edip, etkileşim halinde olan,  
● Yapım ve işletme konularında enerji verimliliği ve çevre dostu teknolojileri dikkate 

alarak, sürdürülebilir yapı tasarım yaklaşımlarını benimseyen,  
● Yaşam ve mekân kalitesi geliştirilmiş, aktif bir odak olarak kent yaşantısına katılacak 

bir ana transfer merkezi tasarlaması beklenmektedir.  
6- İdarenin Adı ve İletişim Bilgileri  
Yarışmayı Açan Kurum  : İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı  
Adres  : İzmir Büyükşehir Belediyesi  
  Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Projeler Şube Müdürlüğü  
  Kat 6, Oda No:6 23, 35250, Konak / İzmir  
  Telefon : 0 (232) 293 35 31 - Murat ÖZYILMAZ  
 : 0 (232) 293 90 45 - İbrahim KIZMAZ  
 : 0 (232) 293 35 29 - Didem YAYGEL  
 : 0 (232) 293 32 85 - Tufan TEMEL  
 : 0 (232) 293 91 79 - Zeynep BİLGİLİ  
E-posta  : anatransfermerkeziyarisma@izmir.bel.tr  
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Web  : anatransfermerkeziyarisma.izmir.bel.tr  
Banka Hesap Bilgileri  : Vakıflar Bankası İzmir Şubesi  
  00158007292289040 numaralı bankomat cari hesabı  
  IBAN: TR64 0001 5001 5800 7292 2890 40  
7- Yarışmaya Katılım Koşulları  
Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur:  
● TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.  
● Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.  
● Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.  
● Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.  
● Şartname alıp isim, soyisim, T.C. Kimlik No, iletişim ve adres bilgilerini yarışma 

raportörlüğüne 28 Nisan 2020 saat 17:00’a kadar kaydettirmek (Ekipten bir kişinin bu şartı yerine 
getirmesi yeterlidir)  

● Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.  

● Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında 
olmamak.  

● 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler 
gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.  

Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak 
katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi 
olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı 
müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.  

Yarışmanın ikinci kademesine yalnız birinci kademede seçilmiş olan projelerin sahipleri 
katılabilirler.  

Yarışmaya katılmak isteyenler 100 TL (YüzTürk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt 
yaptıracaklardır.  

Yarışma bedeli “İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Transfer Merkezi Mimari Proje 
Yarışması” açıklaması ile alıcı kısmına “İzmir Büyükşehir Belediyesi” yazılarak idareye ait banka 
hesabına yatırılacaktır.  

Dekont, isim, TC Kimlik no ve iletişim bilgileri ile birlikte anatransfermerkeziyarisma@izmir.bel.tr 
adresine e-posta yoluyla gönderilecektir.  

İdare ile yapılacak tüm yazışma ve iletişimin (Banka dekontu, kargo fişi, e-posta vb. gibi); 
ekip içinden seçilecek bir kişi tarafından yapılması gerekmektedir.  

Yarışmaya kayıt için son tarih “1.kademe Proje Teslim” tarihidir.  
Bu koşullara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış 

sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek 
odalarına bildirilir.  

8- Jüri üyeleri ve Raportörlerin İsim ve Unvanları  
Danışman Jüri Üyeleri  
● Buğra GÖKÇE - Şehir Plancısı  - İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri  
● Eser ATAK – Şehir Plancısı  - İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yrd.  
● Koray VELİBEYOĞLU  - Şehir Plancısı  
● Halil İbrahim ALPASLAN  - Mimar  
● Mert YAYGEL  - Mimar- İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım  
   Dairesi Başkanı  
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Asli Jüri Üyeleri  
● Tülin HADİ  - Mimar (Jüri başkanı)  
● Haluk GERÇEK  - İnşaat Yük. Müh.  
● Dürrin SÜER  - Mimar  
● Mehmet Murat ULUĞ  - Mimar  
● Boğaçhan DÜNDARALP  - Mimar  
 
Yedek Jüri Üyeleri  
● Ahenk YILMAZ  - Mimar  
● Ebru TÜRKDAMAR  - Mimar  
● Cemal YILDIZ  - İnşaat Müh.  
 
Raportör  
● Ayşe Didem YAYGEL - Mimar - İzmir Büyükşehir Belediyesi- Projeler Şube Müdürlüğü  
● İbrahim KIZMAZ - Mimar - İzmir Büyükşehir Belediyesi- Projeler Şube Müdürlüğü  
● Murat ÖZYILMAZ - Mimar - İzmir Büyükşehir Belediyesi- Projeler Şube Müdürlüğü  
 
Raportör Yardımcıları  
● Zeynep BİLGİLİ - Ekonomist - İzmir Büyükşehir Belediyesi- Projeler Şube Müdürlüğü  
● Tufan TEMEL - V.H.K.İ . - İzmir Büyükşehir Belediyesi- Projeler Şube Müdürlüğü  
 
9- Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler  
1. Yarışma şartnamesi ve ihtiyaç programı  
2. Yarışma alanına ait bilgi ve belgeler:  
a. 1/1000, 1/5000 ve 1/25000 ölçekli uygulama imar planı  
b. 1/1000 ölçekli hâlihazır pafta  
c. Aplikasyon krokisi  
d. Yarışma alanı-yakın çevre video ve fotoğrafları  
e. İklim verileri  
f. YHT ve raylı sistem projeleri  
g. 1/750 Ölçekli Maket sınırı paftası  
h. Zemin durumu raporu  
i. Alt yapı bilgileri  
j. Mevcut Proje  
k. Çalıştay Sonuç raporu  
l. Ulaşım etüdü raporu  
Tüm veriler yarışma web adresinde, yarışma süresince dijital olarak yayınlanacaktır. 
10- Yarışmacılardan İstenenler  
10.1. Birinci Kademede İstenenler:  
10.1.1. Birinci Kademede İstenenlerin Sayısı, Ölçek ve Sunuş Biçimi:  
● Ulaşım, Erişim, Değişken Kullanıcı Sirkülasyonu Şemaları (Yaya ve Araç): Projenin; 

mimari tasarım yaklaşım ve çözümlerini, kent ve çevre ile ilişkilerini anlatan, alanın ve yapının 
işleyişini açıklayan serbest ölçek analiz diyagramları (yaya, bisiklet, otobüs, servis, hafif raylı 
sistem, metro, YHT, toplu taşıma araçları, otopark projenin farklı işlevlerinin servis ihtiyaçları 
vb.). Ayrıca program dağılımları ve değişken düzeyde sirkülasyonları gösterir iki ve/veya üç 
boyutlu şemalar  
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● 1/1000 Ölçekli Vaziyet Planı: Tasarımcılar, alana erişim, giriş ve çıkış, yapılara 
yaklaşım, çevre düzenleme kararlarını, varsa kavşak çözüm önerilerini bu planda gösterecektir. 
En az iki siluet vaziyet planında belirtilen yerlerden çizilecektir. Yarışma projesine ait toplam 
inşaat alanı paftanın sol alt köşesinde belirtilecektir.  

● 1/750 Ölçekli, Kat Planları: Planlar aynı bakış yönünde çizilmelidir. Zemin kat planı 
yakın çevresini gösterecek şekilde ifade edilecektir.  

● Kesitlerden bir tanesi 1/250 olmak üzere 1/750 Ölçekli Kesit ve Görünüşler: Projeyi 
anlatacak en az 2 kesit ve yeterli sayıda görünüş çizilmelidir.  

● Diğer çizimler: İç ve dış mekanı ifade eden üç boyutlu görseller.  
● Kütle Modeli: Ulaşım, arazi kot ve çevre ilişkilerini açıklamak üzere hazırlanmış; 3 

boyutlu ilişkiler modeli ve bu model üzerinden alınacak ve farklı ölçek ilişkilerini kapsayan 
görsellerin hazırlanması  

Teslim Edilecek Pafta Boyutu ve Şekli: 4 adet A0 boyutunu aşmamak şartıyla sunum 
tekniği serbest yatay fotoblok paftalar teslim edilecektir. Sergileme kolaylığı bakımından bütün 
paftalarda paftanın asılma şemasındaki yeri çizilecektir. Ayrıca, A3 normunda küçültülecek bir 
nüsha teslim edilecektir. İhtiyaç halinde mimari fikirleri detaylandıracak bir açıklama raporu bu 
nüshaya dahil edilebilir.  

Dijital Olarak İstenenler: Teslim edilecek tüm dokümanlar ayrıca bir USB Belleğe kayıt 
edilmiş olarak da teslim edilmelidir (Orijinal ebatlarında ve 300 dpi PDF veya JPG formatında). 
Sunumlarda Mimarlar Odası “Ön Proje Çizim” standartlarına uyulacaktır. Ülkemizde ve İzmir’de 
yürürlükte olan ilgili yönetmeliklere uyulacaktır. Verilen imar planının tanımlamadığı konularda 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne uyulacaktır. 

10.1.2- Kimlik Zarfı  
Yarışmacılar, projelerin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve 

üzerinde “İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Transfer Merkezi Mimari Proje Yarışması Kimlik 
Zarfı” yazılı olan bir zarfın içine şunları koyacaktır:  

● Ekip üyesinin yarışmadaki rolü, adı – soyadı ve mesleğini bildirir “Ekip Listesi” (bu 
liste imzalanmayacaktır),  

● Yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten Katılım Tutanağı (bkz. Şartname Son 
Sayfası),  

● Yarışmacının/ekip temsilcisinin ve diğer üyelerin adı ve soyadını, mezun oldukları 
okulu ve diploma numaralarını, üyesi oldukları oda sicil numaralarını ve adreslerini bildirir imzalı 
bir belge,  

● İlgili meslek odasınca yarışmanın ilan edildiği yıl içinde düzenlenmiş, yarışmacıya 
ilişkin oda belgesi,  

● İletişim adres, e-posta ve telefon numaraları,  
● Ekip olarak katılım halinde, bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilecektir. 

Ambalaj içinde kimlik zarfı bulunmayan projeler jüri kararıyla ve tutanağa kaydedilerek yarışma 
dışı bırakılır. Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon 
kazanmadıkları halde kimliğinin açıklanmasını dileyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca 
"açılabilir" ibaresini yazarlar. Üzerinde "açılabilir" kaydı bulunan kimlik zarfları derece ve 
mansiyon kazanmamış olsalar dahi jüri tarafından açılır ve bu husus tutanakta belirtilir.  

10.1.3- Yazışma Adresi Zarfı  
Yarışmacılar, projenin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve 

üzerinde; yazıcı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Transfer Merkezi Mimari Proje Yarışması 
Yazışma Adres Zarfı ibaresi yazılmış bir zarfın içinde adreslerini vereceklerdir. Adres belirtirken, 
kimlik belgesinde bulunan isimler kesinlikle yer almayacaktır.  
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10.2. İkinci Kademede İstenenler:  
10.2.1. İkinci Kademede İstenenlerin Sayısı, Ölçek ve Sunuş Biçimi::  
● Ulaşım, Erişim, Değişken Kullanıcı Sirkülasyonu Şemaları (Yaya ve Araç): Projenin; 

mimari tasarım yaklaşım ve çözümlerini, kent ve çevre ile ilişkilerini anlatan, alanın ve yapının 
işleyişini açıklayan serbest ölçek analiz diyagramları (yaya, bisiklet, otobüs, servis, hafif raylı 
sistem, metro, YHT, toplu taşıma araçları, otopark, projenin farklı fonksiyonlarının servis 
ihtiyaçları vb.). Ayrıca program dağılımlarını ve değişken düzeyde sirkülasyonları gösterir iki 
ve/veya üç boyutlu şemalar  

● 1/750 Ölçekli Vaziyet Planı: Tasarımcılar, alana erişim, giriş ve çıkış, yapılara 
yaklaşım, çevre düzenleme kararlarını, varsa kavşak çözüm önerilerini bu planda gösterecektir. 
En az iki siluet vaziyet planında belirtilen yerlerden çizilecektir. Yarışma projesine ait toplam 
inşaat alanı paftanın sol alt köşesinde belirtilecektir.  

● 1/500 Ölçekli, Kat Planları: Planlar aynı bakış yönünde çizilmelidir. Zemin kat planı 
yakın çevresini gösterecek şekilde ifade edilecektir.  

● Kesitlerden bir tanesi 1/200 olmak üzere 1/500 Ölçekli Kesit ve Görünüşler: Projeyi 
anlatacak en az 2 kesit ve yeterli sayıda görünüş çizilmelidir.  

● Sistem Detayı: Yapı sistemi ve malzemelerini tanımlayan 1/50 ölçekli kesit ve 
görünüşleri içeren kısmi sistem detayı çizilmelidir. Sistem detayının verildiği nokta plana 
işlenecektir.  

● Diğer çizimler: İç ve dış mekanı ifade eden üç boyutlu görseller.  
● 1/750 Ölçekli Maket: Renk ve teknik serbest olup, maket sınırının yer aldığı pafta 

şartname ekleri arasındadır. Maket sınırının yer aldığı paftada belirtilen sınırlar esas alınacaktır.  
● Mimari Açıklama Raporu: Verilen ihtiyaç programı ve arsa verilerinin, tasarımda nasıl 

ele alındığı ve değerlendirildiğini belirten, grafik anlatımları da içeren, tasarım ana fikirlerini ve 
strüktürel kurguyu, açık alan kullanımını ve tasarım kararlarını tarifleyen bir mimari açıklama 
raporu beklenmektedir. Yatırım maliyeti, yapı ekonomisi işletme ve geleceğe dönük devamlılığı 
açısından işlevine en uygun inşaat sistemi ve malzeme seçimleri tanımlanmalıdır. Ana Transfer 
Merkezi’nin yapısal niteliğinden dolayı mekanik tesisat sistem, ekipman, ünite vb. tarif eden 
prensip şema ve diyagramlar verilecektir.  

● İnşaat Mühendisliği Raporu: Bu raporda, teklif edilen yapının taşıyıcı sisteminin 
seçiminde göz önünde bulundurulan mühendislik kriterleri ve ekonomik faktörler belirtilecektir. 
Yapının uygulanacağı alan 1. Derece Deprem Bölgesinde olduğundan, eklerinde yer alan zemin 
durum raporu göz önüne alınarak, gerekli görülürse zemin iyileştirme yöntemlerine yer 
verilmelidir.  

Teslim Edilecek Pafta Boyutu ve Şekli: A0 boyutunu aşmamak şartıyla pafta sayısı ve 
sunum tekniği serbesttir. Paftalar fotoblok olarak teslim edilecektir. Sergileme kolaylığı 
bakımından bütün paftalarda paftanın asılma şemasındaki yeri çizilecektir. Ayrıca, A3 normunda 
küçültülecek bir nüsha teslim edilecektir.  

Dijital Olarak İstenenler: Teslim edilecek tüm dokümanlar ayrıca bir USB Belleğe kayıt 
edilmiş olarak da teslim edilmelidir (Orijinal ebatlarında ve 300 dpi PDF veya JPG formatında). 
Sunumlarda Mimarlar Odası “Ön Proje Çizim” standartlarına uyulacaktır. Ülkemizde ve İzmir’de 
yürürlükte olan ilgili yönetmeliklere uyulacaktır. Verilen İmar Planının tanımlamadığı konularda 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne uyulacaktır.  

11- Yer Görme  
Yer görme zorunlu değildir. Ancak yer görülmesi tavsiye edilmektedir. 
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12- Yarışmacıların Uyması Gereken Esaslar ve Yarışmadan Çıkarma  
Aşağıdaki durumlarda olan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla 

yarışmadan çıkarılır:  
● Yarışma şartnamesinin yarışmaya katılım koşulları esaslarına uymayanlar,  
● Herhangi bir yerinde eser sahibinin kimliğini belli eden işaret bulunan projeler,  
● “Yarışma Projesi ile Kimlik Zarfı ve İçindeki Belgelerin” teslim edilmediği projeler,  
● Katılım ücretini yatırmamış ve yatırdığı halde raportörlüğe kayıt yaptırmamış olanlar,  
● Zamanından geç teslim edilen projeler.  
13- Yarışma Takvimi  
● Yarışmanın ilanı  : 28 Şubat 2020  
● Son soru sorma tarihi  : 12 Mart 2020  
● Soruların yanıtlarının ilanı  : 18 Mart 2020  
● Son Şartname alma tarihi  : 28 Nisan 2020 saat 17:00  
● 1. Kademe Proje elden teslimi  : 28 Nisan 2020 saat 17:00  
veya kargoya verilme tarih ve saati  
● 1. Kademe Kargo ile teslim alımı için son tarih  : 30 Nisan 2020  
● 1. Kademe Jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi  : 9 Mayıs 2020  
Birinci aşamanın jüri tarafından değerlendirilmesi sonucunda, ikinci kademeye kalan 

yarışmacılara, yazışma adresinde belirtilen adrese, değerlendirme raporları ve jüri tavsiyeleri ile 
birlikte bildirim yapılacaktır.  

● 2. Kademe Proje elden teslimi  : 1 Temmuz 2020 saat 17:00  
veya kargoya verilme tarih ve saati  
● 2. Kademe Kargo ile teslim alımı için son tarih  : 3 Temmuz 2020 saat 17:00  
● 2. Kademe Jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi  : 7 Temmuz 2020  
● Kolokyum ve Ödül Töreni  : Sonuçların ilanıyla birlikte 
   duyurulacaktır. 
14- Tasarımların Teslim Yeri ve Koşulları  
Teslim edilecek projeler yarışma şartnamesinde tanımlanan özelliklere göre 

düzenlenecektir.  
● Projeler, Kültürpark Holler 1A Basmane Konak/ İZMİR adresine teslim edilecektir.  
● Proje ve ekleri yarışma takviminde belirtilen son teslim tarihine kadar yarışma 

raportörlüğüne elden imza karşılığı teslim edilebileceği gibi; posta veya kargo ile adrese teslim 
olarak da gönderilebilir. Kargo veya posta ile gönderilen projelerin alındı makbuzunun kopyası 
(proje ve eklerinin son teslim tarihi ve saatinden önce kargoya verildiğini gösteren), yarışma 
raportörlüğüne ait e-posta adresine en geç yarışma takviminde “Proje Teslim Tarihi” olarak 
belirtilen tarihte saat 17:00 kadar gönderilecektir.  

● En geç kargo ile teslim tarihine kadar yarışma iletişim adresine ulaşmayan katılımlardan 
ve kargoda oluşabilecek hasarlardan İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir.  

15- Sergi Yeri ve Zamanı  
Projelerin sergileneceği yer yarışma sonuçlarının ilanıyla açıklanacaktır.  
16- Projelerin Geri Verilme Şekli  
Yarışmacı tarafından raportörlüğe teslim edilen projeler İdare’nin sorumluluğu altındadır. 

Ödül ve mansiyon kazanan projeler ile varsa satın alınan projeler ve ekleri İdare’ye ait olacaktır. 
Derece alamayan projeler, yarışma sonucu ilan edildikten sonra sergi süresinin bitiminden 
itibaren 30 gün içinde bizzat sahipleri veya yasal vekilleri tarafından alınacaklardır. İdare, bu süre 
içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir.  
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17- Rumuz ve Ambalaj Esasları  
Rumuz: Yarışmacılar 5 (beş) rakamdan oluşan bir rumuz kullanacaklardır. Rumuz 

paftanın üst ve sağ kenarlarından 10’ar mm içeride 20*100 mm’lik bir kutu içerisinde 10 mm 
yüksekliğinde rakamlar ile verilmelidir. Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı 
olmamalıdır.  

Rumuz, tüm paftalarda, raporların kapak sayfalarında, ambalajın ve zarfların sağ üst 
köşesinde, taşınabilir bellek üzerinde bulunacaktır.  

Ambalaj: A0 boyutlarında fotoblok paftalar, Kimlik Belgesi Zarfı, dikey A3 formatında 
proje kitapçığı (A3 zarf içerisinde) ve taşınabilir bellek, sabitlenerek sunum paftaları ile birlikte 
dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde hazırlanmış tek bir ambalaj içinde teslim edilecektir.  

Ambalaj üzerine 5 rakamlı rumuz ile birlikte; “ İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Ana 
Transfer Merkezi Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü” yarışmanın adı yazılacak, bunun dışında 
hiçbir yazı ve işaret konulmayacaktır. Projeler, raporlar, kimlik ve yazışma zarfları kıvrılmadan, 
tek bir ambalaj içinde teslim edilecektir. 

18- Yarışma Sonuçlarının İlanı  
Yarışma sonuçları İdare’nin resmi internet sitesinde, Resmi Gazete’ de ve yarışmaya ait 

web sayfasında yayınlanacaktır.  
19- Ödüller ve Ödeme Şekli  
Belirlenen yarışma niteliğine uygun olan ve jüri tarafından yeterli görülen sekiz (8) adet 

proje İkinci Kademe için değerlendirmeye alınacaktır.  
İkinci Kademede ise; jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere 

aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.  
● 1. Ödül  : 150.000 TL  
● 2. Ödül  : 130.000 TL  
● 3. Ödül  : 100.000 TL  
● 1. Mansiyon  :   60.000 TL  
● 2. Mansiyon  :   60.000 TL  
● 3. Mansiyon  :   60.000 TL  
● 4. Mansiyon  :   60.000 TL  
● 5. Mansiyon  :   60.000 TL  
Birinci kademenin sonuçlanmasının ardından ödüllerin 20.000TL tutarındaki kısımları 

ikinci kademeye seçilen proje müelliflerine ödenecektir. (8x20.000=160.000TL)  
TMMOB Mali İşler Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca, ödül, mansiyon, satınalma ve 

jüri bedellerinin %5’leri tutarındaki kesintiler İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bloke 
edilerek ilgili meslek odaları hesabına aktarılacaktır. Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından 
sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. 
maddesine göre, yukarıda belirtilen kesinti yapıldıktan sonra yarışmacılara en geç 60 gün içinde 
net olarak ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır.  

20- Kolokyumun Yeri  
Kolokyum yeri yarışma sonuçlarının ilanı ile açıklanacaktır. 
21- Birincilik Ödülünü Kazanana Uygulama Projesi İşinin Verilme Esasları  
İdare, Mimarlık ve Mühendislik Proje ve Mesleki Kontrollük hizmetlerini bu şartname ve 

ekleri hükümlerine göre yarışmada birinci ödülü kazanan proje sahibi 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu 22. Maddesi (b) bendi esasları gereğince doğrudan temin usulüne göre yaptıracaktır. 
Uygulanması kararlaştırılan tasarımın sahibi/sahipleri, uygulama ve detay projelerini yapmak 
istemezse hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu durumda idare uygulamayı ikinciliği kazanan 
tasarım sahibi/sahiplerine yaptırabilir. Eğer ikinciliği kazanan tasarım sahibi de işi yapmaktan 
vazgeçerse, idare işi yaptırıp yaptırmamakta serbest kalır.  
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Mimarlık ve mühendislik projeleri fiyatlarının hesaplanmasında aşağıdaki yapı sınıfları 
dikkate alınacaktır:  

Kapalı Alan Düzenlemesi: IV-B  
Açık alan düzenlenmesi   : II-B  
Proje ücretleri hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri 

Şartnamesi ’ne göre yapılır. Proje ücretinin hesabında sözleşme yılı yapı yaklaşık birim 
maliyetleri ve birinci ödülü kazanan projenin inşaat alanı hesaba esas alınır.  

Mesleki kontrollük hizmeti ücreti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve 
Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi esaslarına göre bu şartnamede belirtilen Mimarlık ve 
Mühendislik Hizmetleri yapı sınıfları üzerinden hesaplanacaktır.  

Açık alan ücret hesabına esas olan alan, yarışma alanının toplamından, kazanan projedeki 
yapıların (kapalı ve yarı açık) zemine oturduğu alan çıkarıldıktan sonraki alandır.  

Mimarlık, mühendislik, peyzaj (proje ve ihale dosyası düzenlenmesi–PİD) hizmetlerine 
teknik şartnameler hazırlanması dâhildir.  

Gerekli görülmesi halinde altyapı hizmetleri, enerji danışmanlığı, sürdürülebilirlik ve 
çevresel etki danışmanlığı, aydınlatma tasarımı danışmanlığı, yangın danışmanlığı, iç mekân 
tasarımı ve dekorasyon, işaretleme & yönlendirme grafik tasarımı ve akustik danışmanlığı hizmeti 
İdare tarafından talep edilebilir. Bu durumda hizmet bedeli ayrıca belirlenir ve ödenir.  

Gerekli görülmesi halinde jüri, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel 
Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’nin 
31. Maddesi uyarınca, yarışmanın sonucunda 1. Ödül’ü kazanan proje için tavsiyelerde 
bulunabilir ve ardından bu projenin müellifi ile görüşme yapmak isteyebilir. 

22- Soru Sorma ve Yanıtlamaya İlişkin Esaslar  
Yarışmacılar sorularını yarışma takviminde son soru sorma tarihi olarak belirtilen tarihe 

kadar yarışma e-posta adresine göndereceklerdir. Yarışma jürisi yarışma takviminde belirtilen 
tarihe kadar ulaştırılan tüm soruları değerlendirecek ve tüm cevaplar, yarışma takviminde 
belirtilen tarihe kadar soru soranın kimliği belirtilmeden şartname alan tüm yarışmacıların 
adreslerine e-posta ile gönderilecek, ayrıca yarışma resmi internet sitesinde açıklanacaktır. 
Sorulara verilen cevaplar yarışma dokümanı niteliğindedir.  

23- Anlaşmazlıkların Çözülme Şekli ve Yeri  
Yarışma sonuçlarının ilanından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek süre içinde 

İdare ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, anlaşma 
sağlanamaması halinde İzmir Mahkemeleri’nde çözümlenecektir.  

24- Hak ve Sorumluluklar  
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile belirlenen haklar saklı kalmak koşulu ile 

ödül, mansiyon kazanan projelerin tanıtım ve yayım hakları yarışmayı düzenleyen kuruluş olan 
İzmir Büyükşehir Belediyesine ait olacaktır. Şartname kayıt formunu doldurarak yarışmaya 
katılan tüm proje sahipleri bu hükmü kabul etmiş sayılır. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 
TMMOB Mimarlar Odası yarışmacıların, ayrıca projelerini yayınlamalarına müdahale edemez. 
Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen 
sorumludurlar.  

25- Şartname Ekleri  
● Yarışma Katılım Tutanağı  
● İzmir Ulaşım Ana Planı ve Ulaşım Raporları (UPİ 2030)  
● İzmir Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı  
● İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı  
Tüm veriler yarışma web adresinde, yarışma süresince dijital olarak yayınlanacaktır. 
 1722/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:  
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Basın İlan Kurumundan: 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

E9 EMİSYON GRUBU IV. TERTİP TL BANKNOTLARIN  

TEDAVÜLE ÇIKARILMASINA İLİŞKİN DUYURU 

1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu IV. tertip 

200, 20 ve 5 TL banknotlar 02 Mart 2020 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir. 

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II. ve III. tertip 200, 20 ve 5 TL 

banknotlara kıyasla, IV. tertip banknotların imza kısmında değişiklik yapılmıştır.  

Banknotlardaki imzalar Başkan Murat Uysal ile birlikte;  
 
• 200 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener’e, 

• 20 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Oğuzhan Özbaş’a, 

• 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük’e  
 
ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Söz konusu banknotlar üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz 

kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. ve III. tertipleriyle tamamen 

aynıdır.  

I., II., III. ve IV. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup; IV. tertip 100, 50 ve 10 TL 

banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır. 

Duyurulur. 1726/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve

Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları

Teşkilatı Kanununun Ek 177 nci Maddesi Uyarınca Özel Hesabın Oluşturulması,
Kullanımı ve Denetimine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

–– 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi
Hakkında Yönetmelik

–– 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın
Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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