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YÖNETMELİKLER
İçişleri Bakanlığından:
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlık bünyesinde kurulan Araştırma Merkezinin ve buna bağlı olarak oluşturulabilecek çalışma gruplarının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İçişleri Bakanlığı bağlı kuruluşları bünyesinde görev
yapmakta iken terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilmesi sebebiyle kamu görevinden, meslekten
veya görevden çıkarılan ya da ilişiği kesilenlerden haklarında daha sonra mahkemeler tarafından göreve iade mahiyetinde karar verilenler ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu
tarafından başvurunun kabulü kararı verilenlerden eski kadro veya rütbesine atanması Bakan
onayı ile uygun görülmeyip Araştırma Merkezinde istihdam edilmesi uygun görülen subay,
astsubay, uzman jandarmalar ile Emniyet Genel Müdürlüğünde emniyet hizmetleri sınıfına tabi
olanlar ile bu birimlerde çalışanları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabul Edilmesine Dair Kanunun 10/A maddesinin sekizinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Araştırmacı: Kanuna göre Araştırma Merkezindeki araştırmacı unvanlı kadrolara ataması yapılan personeli,
b) Bakan: İçişleri Bakanını,
c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
ç) Çalışma grubu: Araştırma Merkezine bağlı olarak Ankara dışında (Valilikler bünyesinde) Kanuna göre ataması yapılanların görev yaptığı birimi,
d) Diğer personel: Kanuna göre Araştırma Merkezindeki araştırmacı unvanlı kadrolar
dışındaki kadrolara ataması yapılan personeli,
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e) Genel Müdür: Personel Genel Müdürünü,
f) Genel müdürlük: Personel Genel Müdürlüğünü,
g) Kanun: 1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine
Dair Kanunu,
ğ) Komisyon: Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunu,
h) Merkez: Kanuna göre Bakanlık bünyesinde Ankara’da kurulan Araştırma Merkezini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Araştırma Merkezinin ve Çalışma Gruplarının Kuruluşu,
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Araştırma Merkezi
MADDE 5 – (1) Personel Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmak üzere Genel Müdür tarafından görevlendirilecek bir Merkez Müdürü ile araştırmacılar ve diğer personel Araştırma Merkezinde görev yapar.
(2) Gerek görülmesi halinde Genel Müdürlüğün talebi üzerine ilgili mevzuatına uygun
olarak, Bakanlık merkez ve bağlı kuruluşlarından yeterli sayıda idari personel Bakan onayı ile
bu birimlerde görevlendirilebilir.
(3) Araştırma Merkezinin her türlü araç, gereç ve kırtasiye ihtiyacı Genel Müdürlükçe
karşılanır.
Araştırma Merkezinin görevleri
MADDE 6 – (1) Araştırma Merkezinin görevleri şunlardır:
a) Müdürlüğe bağlı olarak kurulan çalışma gruplarının iş ve işlemlerinin yürütülmesinde
merkez teşkilatı, taşra teşkilatı ile koordinasyonu sağlamak.
b) İhtiyaç duyulan konularda görüş, değerlendirme, bilgi notu ve rapor hazırlamak.
c) Bakanlık veya Genel Müdürlük tarafından tevdi edilen benzer nitelikteki görevleri
yapmak.
Araştırma Merkezi Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 7 – (1) Araştırma Merkezi Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Araştırma Merkezi Müdürlüğü emrinde görevli tüm çalışanların verimli bir şekilde
çalışmalarını sağlayacak planlama ve işbölümünü yapmak, çalışmalarını ve vazifeye devamlarını izlemek, iş yerinde gerekli disiplini sağlayıcı ve işlerin düzenli olarak yürütülmesine yönelik diğer tedbirleri almak, özlük haklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
b) Müdürlüğe verilen görevlerin süratli, verimli ve etkin şekilde yapılmasını sağlayacak
tedbirleri almak, amirlerine tekliflerde bulunmak.
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c) Kendisine verilen görevleri zamanında, mevzuata, kalkınma planı ve yıllık programlarda yer alan esaslara ve ilgili mevzuatla haiz olduğu görev, yetki ve çalışma esas ve ilkelerine
göre yürütmek.
Çalışma gruplarının kuruluşu
MADDE 8 – (1) Uygun görülen illerde Araştırma Merkezine bağlı çalışma grupları
Bakan onayı ile kurulabilir.
(2) İl Valisinin görevlendireceği Vali Yardımcısının gözetim ve denetiminde çalışmak
üzere, Vali tarafından görevlendirilecek Valilik birim müdürü ile araştırmacılar ve diğer personel çalışma grubunda görev yapar.
(3) Gerek görülmesi halinde çalışma grubundan sorumlu Vali Yardımcısının talebi üzerine ilgili mevzuatına uygun olarak, Valilik ve Bakanlık bağlı kuruluşlarının İl teşkilatlarından
yeterli sayıda idari personel Vali onayı ile bu birimlerde görevlendirilebilir.
(4) Çalışma gruplarının her türlü araç, gereç ve kırtasiye ihtiyacı kurulduğu ilin Valiliğince karşılanır.
(5) Kurulan çalışma grupları Bakan onayı ile sonlandırılabilir.
Çalışma gruplarının görevleri
MADDE 9 – (1) Çalışma grubu, Araştırma Merkezi ve Genel Müdürlük tarafından tevdi edilen iş ve işlemler ile İl Valisinin lüzum göreceği diğer iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür.
Çalışma grubu müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 10 – (1) Çalışma grubu müdürünün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Çalışma grubu emrinde görevli tüm çalışanların verimli bir şekilde çalışmalarını sağlayacak planlama ve iş bölümünü yapmak, çalışmalarını ve vazifeye devamlarını izlemek, iş
yerinde gerekli disiplini sağlayıcı ve işlerin düzenli olarak yürütülmesine yönelik diğer tedbirleri almak, özlük haklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
b) Kendisine verilen görevlerin süratli, verimli ve etkin şekilde yapılmasını sağlayacak
tedbirleri almak,
c) Kendisine verilen görevlerin mevzuata, kalkınma planı ve yıllık programlarda yer
alan esaslara göre yürütmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personelin Atanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Araştırmacı unvanlı kadrolara atanacak personel
MADDE 11 – (1) 2 nci maddede belirtilen binbaşı ve üstü rütbelerde olanlar ile her
sınıftaki emniyet müdürlerinden haklarında göreve iade mahiyetinde mahkeme kararı veya
başvurunun kabulüne ilişkin Komisyon kararı verilenlerden eski kadro, rütbe veya unvanına
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atanması uygun görülmeyenler hakkında ilgili birimce Bakan onayı alınır. Alınan Bakan onayı
ile personele ait özlük dosyaları ve işe ilk giriş tarihinden itibaren tüm hizmetlerini gösterir
atamaya esas hizmet cetveli Genel Müdürlüğe gönderilir. Bunların atamaları Araştırma Merkezindeki araştırmacı unvanlı kadrolara Bakan onayı ile yapılır.
Diğer kadrolara atanacak personel
MADDE 12 – (1) 2 nci maddede belirtilen yüzbaşı ve altı rütbelerde olanlar ile emniyet
müdürü rütbesi altındakilerden haklarında göreve iade mahiyetinde mahkeme kararı veya başvurunun kabulüne ilişkin Komisyon kararı verilenlerden eski kadro, rütbe veya unvanına atanması uygun görülmeyenler hakkında ilgili birimce Bakan onayı alınır. Alınan Bakan onayı ile
personele ait özlük dosyaları ve işe ilk giriş tarihinden itibaren tüm hizmetlerini gösterir atamaya esas hizmet cetveli Genel Müdürlüğe gönderilir. Bunların atamaları Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Araştırma Merkezindeki diğer kadrolara Bakan onayı ile yapılır.
Atama işleminin personele tebliği ve göreve başlamamanın sonuçları
MADDE 13 – (1) Atama onayı, Genel Müdürlük tarafından 11/2/1959 tarihli ve 7201
sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere tebliğ edilir. Tebliğ tarihini takip eden on
gün içerisinde göreve başlamayan personelin atanma hakkı düşer.
Atama işlemlerinin Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi
MADDE 14 – (1) Atama ve göreve başlama işlemleri, tamamlanmasına müteakip on
beş gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Çeşitli hükümler
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Araştırma Merkezine atanan personel önceki statülerinden kaynaklanan rütbe, unvan, kimlik ve sosyal haklarını kullanamaz.
Araştırma Merkezi veya çalışma gruplarında görevli olanların kimlikleri Genel Müdürlük tarafından düzenlenir.
(2) Merkezde ve çalışma gruplarında görevli personel kendilerine verilen görevleri, bilmesi gereken prensibine uygun olarak, ancak görev ve sorumlulukları gereği öğrenmekle, incelemekle, gereğini yerine getirmekle ve korumakla sorumlu bulunanların yetkisi düzeyinde
bilgi sahibi olması ve nüfuz etmesini sağlayacak şekilde yerine getirirler.
(3) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında görev, yetki ve sorumluluk açısından yaşanacak tereddütleri gidermeye Genel Müdürlük yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI ULAŞIM EMNİYETİ İNCELEME
MERKEZİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı ile Değerlendirme Heyetinin oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları ile gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülüklerine ilişkin hususları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
489/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,
b) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
c) Başkan: Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanını,
ç) Başkanlık: Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığını,
d) Birim Sorumlusu: Her bir ulaştırma türü için teşkil edilen birimin koordinasyon görevini
yürütmek üzere Başkan tarafından belirlenen uzmanı,
e) Büro personeli: Başkanlığın yazışma, arşivleme ve benzeri işleriyle görevli ve yetkili
personeli,
f) Daire Başkanı: Kendisine bağlı birimleri yöneten ve Başkana karşı sorumlu olan personeli,
g) Değerlendirme Heyeti: Ulaşım emniyetini artırmak üzere incelemesi yapılan kaza
veya olaylara ilişkin raporları karara bağlayan heyeti,
ğ) Grup: Her bir kaza veya olayın araştırılması ve incelenmesi için görevlendirilen uzmanlardan oluşan grubu,
h) Grup Başkanı: Her bir kaza veya olayın araştırılması ve incelenmesi sırasında koordinasyon görev ve yetkileriyle donatılan uzmanı,
ı) Rapor: Kaza veya olayın araştırılması ve incelenmesi neticesinde, ulaşım emniyetini
artırmak amacıyla düzenlenen raporu,
i) Uzman: Ulaşım emniyeti inceleme faaliyetini yerine getiren; Başkanlık personeli ile
Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarından görevlendirilen personeli,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Başkanlığın Teşkili, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Başkanlık teşkilatı
MADDE 4 – (1) Başkanlık, Başkanlık personeli ve Değerlendirme Heyeti üyelerinden
oluşur.
Değerlendirme Heyeti üyelerinin ve uzmanların görevlendirilmeleri
MADDE 5 – (1) Başkan Değerlendirme Heyetinin doğal üyesi ve Başkanıdır.
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(2) Başkan hariç en fazla altı kişiden müteşekkil Değerlendirme Heyeti üyeleri Bakan
Oluru ile üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi dolan üyelerin görev süresi Bakan Oluru ile
uzatılabilir.
(3) Değerlendirme Heyeti üyelerinin ilgili bakanlıklar ile ulaştırma alanında faaliyet
gösteren kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden veya ulaştırma alanında
herhangi bir çalışması bulunan akademisyenler arasından görevlendirilmesi esastır.
(4) Değerlendirme Heyeti üyesi olarak görevlendirileceklerin 14/7/1965 tarihli ve 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1),
(4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları zorunludur.
(5) Başkanlığın mevcut kadrolu personeli dışında, her bir ulaştırma türü için ihtiyaç
duyacağı uzmanlar Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarından ilgili mevzuatı çerçevesinde
geçici görevlendirme yoluyla çalıştırılabilir.
(6) İhtiyaç duyulması halinde, özel uzmanlık veya teknik bilgiyi gerektiren kaza ve
olayların araştırma ve incelemelerinde bilirkişi görevlendirilebilir. Bilirkişi görevlendirilmesine
ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
(7) Bu Yönetmelik kapsamında kaza ve olayların araştırma ve incelemesinde görevlendirilmek amacıyla Başkanlık tarafından ayrıca uzman havuzu oluşturulabilir.
(8) Başkanlık görev ve yetkilerinin öncelikle mevcut uzmanlar marifetiyle yürütülmesi
esastır. Ancak Başkanlık tarafından gerekli görülmesi halinde, araştırma, inceleme ve danışmanlık hizmetleriyle sınırlı olmak üzere hizmet alımı yapılabilir. Hizmet alım giderleri, Genel
Bütçede yeterli ödenek olmaması halinde Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanabilir.
Değerlendirme Heyeti üyeliğinin son bulması
MADDE 6 – (1) Değerlendirme Heyeti üyesi olarak görevlendirilenlerin 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı
alt bentlerinde belirtilen şartları kaybettiklerinin öğrenilmesinden itibaren en geç onbeş gün
içinde Başkan tarafından Değerlendirme Heyeti üyeliğinin sonlandırılması için Bakan Oluru
alınır ve üyenin Değerlendirme Heyetiyle ilişiği kesilir.
(2) Mazereti olmaksızın bir takvim yılında toplam üç Değerlendirme Heyeti toplantısına
katılmayan üyenin Değerlendirme Heyeti üyeliğine, Başkanın teklifi ve Bakan Oluru ile son
verilir.
Başkanlığın görevleri
MADDE 7 – (1) Başkanlığın görevleri şunlardır:
a) Ulaştırma türlerinde meydana gelen ve ulaştırma emniyet düzenlemeleri ile emniyet
yönetimi bakımından belirgin bir etkiye sahip kaza veya olayları araştırmak, incelemek ve ulaşım emniyetinin iyileştirilmesine yönelik rapor hazırlamak, incelenen ve karara bağlanan raporu
Bakana ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kuruluna sunmak.
b) İncelemesi yapılan kaza veya olaylara ilişkin raporları gerektiğinde taraflara, ilgili
ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara göndermek.
c) Kaza veya olay bölgesinde gerekli incelemelerin tekemmül etmesine kadar delilleri
muhafaza etmekle yükümlü mülki idare amirliği ile koordinasyon halinde olmak.
ç) Uluslararası gelişmeleri takip etmek, ilgili uluslararası kuruluşlara üye olmak, katkı
veya katılma paylarını ödemek, üyesi olunan uluslararası kuruluşlarca yayımlanan kural ve
standartların uygulanmasını temin etmek.
d) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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Başkanın görev ve yetkileri
MADDE 8 – (1) Başkan, birimin en üst amiri ve harcama yetkilisi olup, görev ve yetkileri şunlardır:
a) 7 nci maddede belirtilen görevlerin yürütülmesini sağlamak.
b) Değerlendirme Heyetine başkanlık etmek.
c) Değerlendirme Heyeti toplantılarına ilişkin gündemi belirlemek, toplantıları yönetmek.
ç) Gerektiğinde Değerlendirme Heyeti üyelerini olağanüstü toplantıya çağırmak.
d) Kaza veya olay araştırma ve inceleme işlerinde görev alacak ulaşım emniyeti inceleme gruplarına ilişkin yurt içi görev olurlarını vermek.
e) İhtiyaç duyulması halinde, bizzat kaza veya olay yerinde incelemelerde bulunmak.
f) Kaza ve olay araştırma ve incelemeleri konusunda değişen ve gelişen mevzuatın icracı kurum ve kuruluşlarla eşzamanlı takibi açısından gerektiğinde toplantı yapmak.
g) Ulaşım emniyetini artırmaya yönelik hazırlanan raporları karara bağlanmak üzere
Değerlendirme Heyetinin toplantı gündemine almak.
ğ) Değerlendirme Heyeti tarafından karara bağlanan raporları ilgili yerlere göndermek.
h) Değerlendirme Heyeti üyeleri, uzmanlar ve diğer personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yolluk bildirimlerini imzalamak.
ı) Ulaşım emniyeti inceleme faaliyetlerinde görevlendirilecek uzmanların eğitimlerini
sağlamak.
i) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Yetki devri
MADDE 9 – (1) Başkan sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinin
bir kısmını alt kademe yöneticilerine devredebilir.
Daire Başkanlarının görev ve yetkileri
MADDE 10 – (1) Daire Başkanlarının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kaza ve olay araştırma ve inceleme çalışmalarına münhasır görevlendirmeler hariç
olmak üzere, dairesine havale edilen günlük yazışmaların ve diğer rutin işlerin uzmanlar arasında paylaşımını yapmak ve söz konusu faaliyetlere ilişkin yönetici bilgi özetlerini Başkana
sunmak.
b) Başkan tarafından araştırılmasına ve incelenmesine karar verilen kaza veya olaylar
hakkında bilgi akışını ve koordinasyonu sağlamak.
c) Dairesine bağlı görevlerin etkin, süratli, verimli ve amacına uygun olarak yapılması
için çalışmaları programlamak ve yürütülmesini sağlamak.
ç) İncelemesi yapılan kaza ve olayların araştırma ve inceleme istatistikleri ile yıllık faaliyet raporunda dairesine ait yer alması gereken verileri sağlamak.
d) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer
mevzuatlarla harcama birimine verilen görevleri yapmak.
e) Başkanlığın idari, mali ve teknik işlerini yürütmek.
f) Başkanlığın görev alanıyla ilgili hususlarda bilişim sisteminin kullanılmasını sağlamak, bilgi sistemleri ve otomasyonu konusundaki gelişmeleri izlemek.
g) Başkanlığın bilgi mimarisinin hazırlanması, veri tabanlarının kurulması, güncellenmesi ve arşivlenmesi çalışmalarını yapmak.
ğ) Hizmetin gereği olarak Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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Birim sorumlusunun görev ve yetkileri
MADDE 11 – (1) Birim sorumlusu, her bir ulaştırma türü için teşkil edilen birimin ulaşım emniyeti inceleme faaliyetleri ile ilgili koordinasyon görevini yürütür.
(2) Başkan tarafından araştırılmasına ve incelenmesine karar verilen kaza veya olaylara
ilişkin teklifler ile ulaşım emniyetiyle ilgili çalışma sonuçlarını makul süre dâhilinde Başkanlığa
sunar.
(3) Söz konusu faaliyetlere ilişkin, grup başkanı ile Başkanlık arasındaki iletişim akışını
sağlar.
Grup ve uzmanların görev ve yetkileri
MADDE 12 – (1) Kaza veya olay incelemesinde görevlendirilen grup ve uzmanların
görev ve yetkileri şunlardır:
a) Usulüne uygun olarak verilen yazılı emir veya onay üzerine, özel yönetmeliklerinde
ayrıca tanımlanan usul ve esaslar dâhilinde derhal kaza veya olay araştırma ve incelemesine
başlamak.
b) Kaza veya olayla ilgisi olan kişilerin bilgisine başvurmak.
c) Kaza veya olayla ilgisi olan defter, evrak, harita, plan ve her türlü belge örneklerini
almak ve gerektiğinde ilgililere asıllarına uygunluğunu tasdik ettirmek.
ç) Kaza veya olayla ilgisi olan her türlü resim, görüntü, ses kaydı ve benzeri elektronik
kayıt örneklerinin toplanmasını sağlamak.
d) Kaza veya olayla ilgisi olan her türlü kanıtlara ilişkin makul tedbirleri almak veya
aldırmak.
e) Başkanlık görev ve yetki alanına giren konularda yurt içinde ve dışında inceleme ve
araştırmalar yapmak.
f) Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katılmak.
g) Ulaşım emniyetine yönelik araştırma ve inceleme istatistiklerine ilişkin veri sağlamak.
ğ) Başkanlık tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Uzmanların yapamayacakları işler
MADDE 13 – (1) Kaza veya olay incelemesinde görevlendirilen uzmanlar;
a) Araştırma ve incelemeyle doğrudan ilgisi olmayan icrai mahiyette herhangi bir talimatta bulunamazlar.
b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve düzeltme yapamazlar.
c) Görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.
ç) Bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.
Büro personelinin görev ve yetkileri
MADDE 14 – (1) Başkanlık Bürosu, Başkanın emri altında yeterli sayıda personelden
oluşur.
(2) Büro personelinin görevleri şunlardır:
a) Başkanlığın çalışmalarıyla ilgili kayıt ve dosyaları tutmak, arşivi düzenlemek.
b) Uzmanlara verilecek görevlendirme yazışmalarını yapmak.
c) Grup ve uzmanlardan gelen rapor ve yazıları kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere
göndermek.
ç) Araştırma ve inceleme konularına ilişkin istatistikleri tutmak.
d) Başkanlığın taşınırları ile ilgili her türlü işlemlerini yürütmek.
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e) Başkanlık kütüphanesine intikal eden rapor, kitap, dergi ve benzeri yayınların kayıt
ve korunmasını sağlamak, faydalanmaya hazır halde bulundurmak.
f) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(3) Büro personeli, görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar. Evrak,
defter, rapor ve benzeri belgeleri, Başkanın izni olmaksızın, hiçbir makam ve kişiye gösteremezler ve veremezler.
Değerlendirme Heyeti toplantıları
MADDE 15 – (1) Değerlendirme Heyeti, ayda bir kez olağan toplantısını yapar.
(2) Başkanın asgari beş gün önceden yapacağı yazılı çağrı veya üyelerden en az üçünün
yazılı teklifi üzerine her zaman olağanüstü toplantı yapabilir. Çağrıların elektronik posta yoluyla
yapılması esastır.
(3) Değerlendirme Heyeti, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve yine üye sayısının
salt çoğunluğu ile karar alır. Değerlendirme Heyeti toplantılarında çekimser ve vekâleten oy
kullanılamaz. Muhalif oy kullanan Değerlendirme Heyeti üyesinin muhalefet şerhinin tutanağa
bağlanması zorunludur. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.
(4) Değerlendirme Heyeti kararlarında bağımsızdır.
Çalışma merkezi
MADDE 16 – (1) Başkanlığın çalışma merkezi Ankara’dır.
(2) Gerektiğinde Ankara dışında da Değerlendirme Heyeti toplantıları düzenlenebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ulaşım Emniyeti İncelemesinde Görevlendirilen
Uzmanların Çalışma Usul ve Esasları
Araştırma ve inceleme süreci
MADDE 17 – (1) Ulaşım emniyeti incelemesinde görevlendirilen uzmanlarca yürütülen
araştırma ve inceleme süreci şu adımlardan oluşur:
a) Kaza/olay ihbarının alınması.
b) Kaza/olayın ilgili birimlerden teyit edilmesi.
c) Kaza/olay hakkında Başkanlığın bilgilendirilmesi.
ç) Başkan tarafından araştırma veya incelenmesine karar verilen kaza ve olayla ilgili
sözlü veya yazılı görev olurunun alınması.
d) Kaza/olay yerine ivedilikle gidilip araştırma ve inceleme başlatılması.
e) Kaza/olay hakkındaki ilk bulgulara göre ön raporun hazırlanması ve Başkana sunularak incelemenin devam edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlık tarafından karar verilmesi.
f) Gerekliyse ilave bilgi ve belgelerin toplanması.
g) Kaza/olayla ilgili bulgu ve belgelerin analiz edilmesi.
ğ) Kaza/olay inceleme taslak raporunun yazımı.
h) Grup başkanının taslak raporu incelemesi için Başkanlığa göndermesi.
ı) Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde taslak raporun tamamının veya bir kısmının
ilgili tarafların görüşüne gönderilmesi.
i) İlgili tarafların süresi içerisinde bildirdikleri görüşlerin uygun görülmesi halinde taslak rapora işlenmesi.
j) Taslak raporun Değerlendirme Heyetine sunulması.
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k) Değerlendirme Heyetinin taslak rapor hakkında tekrar düzenleme kararı vermesi halinde yazılı gerekçesi ile birlikte grup başkanına iadesi, grup tarafından raporun tekrar ele alınarak (ğ) bendinden itibaren sürece tekrar girmesi.
l) Değerlendirme Heyetinin taslak rapor hakkında kabul kararı vermesi halinde raporun
Başkanlık internet sitesinde kısmen veya tamamen yayımlanarak Başkanlık arşivine eklenmesi.
m) Raporda yer verilen tavsiyelerin takibinin yapılması.
Birlikte görevlendirilme
MADDE 18 – (1) Ulaşım emniyeti araştırma veya incelemesinin niteliğine göre bir
işte birden çok uzman görevlendirilebilir.
(2) Bu durumda çalışmaları, grup başkanı olarak tayin edilen uzman düzenler, çalışmaların zamanında bitirilmesini sağlayacak önlemleri alır.
İşin devamlılığı ve devri
MADDE 19 – (1) Uzmanlar başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp bitirmekle
yükümlüdürler. Uzmanlar, işlerin geri bırakılması zorunluluğu doğarsa veya işlerin sonuçlandırılması başka yerlerde de araştırma ve inceleme yapılmasını gerektirirse, durumu Başkanlığa
bildirerek alacakları talimata göre hareket ederler.
Uzmana yardım yükümlülüğü
MADDE 20 – (1) İlgililer, kaza veya olay incelemesinde görevli uzmanların görevlerine
ilişkin ve ilgili mevzuata uygun talepleri geciktirmeden yerine getirmek ve kendilerine yöneltilen soruları cevaplamakla yükümlüdür.
(2) Araştırma ve inceleme konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve
tüzel kişiler, kaza veya olay incelemesinde görevli uzmanların görevlerini gereği gibi yürütebilmelerini teminen, kendilerine görevleri süresince ulaşım hizmeti ve uygun bir çalışma ortamı
sağlar ve bir irtibat personeli tahsis eder.
(3) İncelemeyi yapan uzmanların kaza veya olay yerine erişimi ile delillerin temini kısıtlanamaz.
(4) Kazaya veya olaya karışan taraflar, talep edilmesi halinde ilgili personeli bilgisine
başvurulmak üzere Başkanlık Merkezine göndermekle yükümlüdür.
Raporlar
MADDE 21 – (1) Grup başkanı çalışmaların neticelerini, işin özelliğine ve özel yönetmeliklerinde ayrıca tanımlanan kriterlere uygun olarak hazırlanacak bir rapor halinde Başkanlığa sunmakla yükümlüdür.
(2) Raporlarda yer alan hususlarda grup üyeleri arasında görüş ayrılığı olması halinde,
söz konusu hususlar ayrıca gerekçelendirilip imzalandıktan sonra rapora ekli olarak Başkanlığa
sunulur.
(3) Raporlar, kaza ve olaylardan edinilen tecrübelere dayanılarak ulaşım emniyetinin
artırılmasına ve benzer kaza ve olayların önlenmesine yönelik tavsiyeleri içerecek şekilde tanzim olunur. İdari, hukuki ya da cezai sorumluluk tespiti, raporların konusunu oluşturamaz.
(4) Hazırlanan raporlar yerindelik denetimine tabi tutulamaz.
Raporlar üzerine yapılacak işlemler
MADDE 22 – (1) Değerlendirme Heyeti, gündemine gelen raporların tümü üzerinden
değerlendirmesini yapar ve ulaştırma altyapıları ile taşımacılık faaliyetlerinin iyileştirilmesi
ve bütün ulaştırma türlerini kapsayan ulaşım emniyetine ilişkin hususları karara bağlar.
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(2) Raporlarda eksik görülen, tekrar araştırılması veya ilave incelenmesi gereken hususların bulunduğuna karar verilmesi halinde, araştırma ve incelemenin aynı grup tarafından
veya yeni görevlendirilecek grup tarafından yapılmasına yazılı gerekçesi ile birlikte karar verilebilir.
(3) Değerlendirme Heyetince kabul edilen raporlar Bakana ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kuruluna sunulur.
(4) Raporlar Başkanlık internet sitesinde kısmen veya tamamen yayımlanarak Başkanlık
arşivine eklenir.
(5) Raporda yer verilen tavsiyeler, raporu hazırlayan inceleme grubu tarafından takip
edilir. Her tavsiyenin uygulanma durumuna ait bilgi ve güncellemeler kayıt altına alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yolluk ve diğer haklar
MADDE 23 – (1) Değerlendirme Heyetinin Başkan ve üyelerine, 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesine göre ayda ikiden fazla olmamak üzere her
bir toplantı için (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ile yol giderleri ve harcırahları 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı
Harcırah Kanununa göre Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi bütçesine konulan ödenekten ödenir.
Kimlik belgesi
MADDE 24 – (1) Başkanlıktan veya 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi hükmüne
istinaden Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarından ulaşım emniyeti incelemesinde görevlendirilen uzmanlara Bakanlıkça kimlik belgesi verilir.
(2) Kimlik belgesi gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.
(3) Kimlik belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Beş yılın sonunda kimlik belgesi
Bakanlığa teslim edilir ve yeni kimlik belgesi Bakanlıkça düzenlenir.
(4) Kimlik belgelerinin üzerine hangi mevzuata göre verildiği ve geçerlilik tarihi yazılır.
Taşınırlara ilişkin harcamalar
MADDE 25 – (1) Başkanlık çalışanlarının ilgili mevzuat hükümlerine göre ihtiyaç duyacakları malzeme ile tüketim malzemeleri gibi taşınırlar ve uzmanlar tarafından kullanılmak
üzere kaza yerlerindeki şartların zorluğuna göre ihtiyaç duyulan malzemelere ilişkin harcamalar
Genel Bütçede yeterli ödenek olmaması halinde Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden
karşılanır.
(2) Taşınırların muhafazası ve teslimi hususlarında 5018 sayılı Kanun ve bu Kanuna
dayanılarak çıkarılan mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 26 – (1) 6/5/2013 tarihli ve 28639 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
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GENELGE
Cumhurbaşkanlığından:
Konu: Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı,
Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların
Karşılanmaları ve Uğurlanmaları
GENELGE
2019/9
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10 Mayıs 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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TEBLİĞLER
Hazine ve Maliye Bakanlığından:
MUHASEBAT VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 63)
(e-TEMİNAT MEKTUPLARININ MUHASEBE BİRİMLERİNE İLETİLMESİ)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bankalarca ilgili mevzuatına göre kapsam dahilindeki kamu idarelerine verilmek üzere elektronik belge olarak oluşturulan teminat mektuplarının doğrulanması, iletilmesi, muhafaza edilmesi, tazmin edilmesi, iadesi ile vade uzatımı
işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile teknik kuralları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununda sayılan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine verilmek üzere
ilgili mevzuatına göre düzenlenen teminat mektuplarına ilişkin süreçlerin elektronik ortamda
yürütülmesi işlemlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi ile 26/6/2018 tarihli ve 30460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bütünleşik Kamu Mali
Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
b) Banka: Teminat mektubunu düzenleyen 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık
Kanununda tanımlanan bankayı,
c) BKMYBS: Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemini,
ç) e-Teminat Mektubu: Bakanlık tarafından belirlenen standartlara ve kurallara uygun
olarak güvenli elektronik imza ile elektronik ortamda oluşturulan ve muhataba yine elektronik
ortamda iletilen banka teminat mektubunu,
d) e-Teminat Mektubu formatı: Bakanlık tarafından teminat mektuplarının elektronik
ortamda oluşturulması sırasında evrensel iş dili esas alınarak belirlenmiş teminat mektubu formatını,
e) e-Teminat Mektubu Platformu (ETMP): Banka veya KKB tarafından işletilen ve bu
Tebliğ kapsamında belirlenen standartlara uygun şekilde SBR üzerinden e-Teminat Mektubuna
ilişkin tüm mesaj, işlem ve talimatların ilgili birimlere iletildiği elektronik platformu,
f) e-Teminat Uygulaması: BKMYBS kapsamında Bakanlıkça e-Teminat Mektubuna
ilişkin mali süreçlerin yönetildiği uygulamayı,
g) Evrensel iş dili: Evrensel ölçekte birlikte iş yapabilirlik ihtiyacını gidermek amacı
ile OASIS tarafından geliştirilen standart elektronik iş doküman formatlarını,
ğ) Kamu idaresi: Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden her birini,
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h) KKB: Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.’yi,
ı) Lehdar: Lehine teminat mektubu düzenlenen tarafı,
i) Muhatap: Kendisine hitaben teminat mektubu düzenlenen kamu idaresini,
j) OASIS: Bilgi Toplumu İçin Açık Standartlar Geliştirme Konsorsiyumunu,
k) SBR: Standart Belge ve Raporlamayı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
e-Teminat Mektubu
MADDE 5 – (1) e-Teminat Mektubu, kağıt ortamında düzenlenen teminat mektubu ile
aynı hukuki niteliği haizdir.
(2) Teminat mektuplarının elektronik belge olarak oluşturulması ve iletilmesinde uyulması gereken format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar http://www.sbr.gov.tr
internet adresinde duyurulur.
e-Teminat Mektubunun düzenlenmesi, doğrulanması ve iletilmesi işlemleri
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki e-Teminat Mektubu, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak bankalarca kendi sistemlerinde oluşturulur.
(2) Banka, düzenlemiş olduğu e-Teminat Mektubunu doğrudan kendi sistemi üzerinden
veya ETMP aracılığıyla e-Teminat Uygulamasına iletir.
(3) e-Teminat Mektubunun doğrulanması ve muhatabına iletilmesi işlemlerinin Bakanlık tarafından oluşturulan SBR servisleri üzerinden gerçekleştirilmesi zorunludur.
(4) Belirlenen usul ve esaslar ile söz konusu format ve standartlara uygun olarak düzenlenmeyen, düzenlense dahi SBR servisleri aracılığı ile gönderilmeyen veya alınmayan herhangi bir elektronik belge, bu Tebliğ kapsamında e-Teminat Mektubu olarak kabul edilemez.
e-Teminat Mektubunun muhafaza işlemleri
MADDE 7 – (1) Mali süreçte kullanılan e-Teminat Mektupları, e-Teminat Uygulamasında elektronik ortamda muhafaza edilir. e-Teminat Mektuplarının e-Teminat Uygulamasında
muhafaza edilmesi ilgililerin kendi mevzuatlarından doğan muhafaza ile ilgili yükümlülüklerini
ortadan kaldırmaz.
(2) e-Teminat Mektubunun kağıt ortamında muhafazası herhangi bir hüküm ifade etmez.
e-Teminat Mektubunun iade, tazmin ve vade uzatımı işlemleri
MADDE 8 – (1) İade ve tazmin işlemleri SBR servisi aracılığıyla gerçekleştirilir.
(2) İade ve tazmin işlemleri, ilgili kamu idaresince başlatılır.
(3) Muhasebe birimi, ilgili kamu idaresinin iade talebi doğrultusunda, e-Teminat Mektubunu düzenleyen bankaya doğrudan veya ETMP aracılığıyla iade eder.
(4) İlgili kamu idaresi tazmin talebini e-Teminat Mektubunu düzenleyen bankaya doğrudan veya ETMP aracılığıyla iletir.
(5) Banka, ilgili kamu idaresinin tazmin talebi üzerine e-Teminat Mektubu tutarını ilgili
kamu idaresine hizmet veren muhasebe biriminin banka hesabına aktarır.
(6) Muhasebe birimi, banka hesabına yatan teminat mektubu tazminine ilişkin tutarı
kontrol eder ve ilgili e-Teminat Mektubunu bankaya iade eder.
(7) Vade uzatımı işlemleri, yeni bir e-Teminat Mektubu düzenlenmesi ve önceki e-Teminat
Mektubunun iade edilmesi suretiyle gerçekleştirilir.
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(8) e-Teminat Mektubu olmayan teminat mektuplarının vade uzatılması işlemleri de
yedinci fıkra hükmüne göre yapılabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sorumluluk ve Uygulamanın Yürütülmesi
Sorumluluklar
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında e-Teminat Mektubu düzenlemek isteyen bankalar, Bakanlık tarafından sunulan SBR servislerini doğrudan kendi sistemleri veya KKB aracılığı ile kullanabilir.
(2) e-Teminat Mektubunun düzenlenmesi ve geçerliliği hususunda banka, banka tarafından düzenlenen e-Teminat Mektubunun içeriğinin değişmeksizin SBR’ye aktarımından banka ve KKB müştereken ve müteselsilen sorumlu sayılır.
(3) e-Teminat Mektubu uygulamasının KKB aracılığı ile kullanılması, gerçekleştirilen
işlemlerle ilgili banka sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
(4) Kağıt ortamında düzenlenen teminat mektubuna ilişkin ilgililerin sorumluluğu, e-Teminat
Mektubu uygulaması bakımından da aynen geçerlidir.
Uygulamanın yürütülmesi
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında e-Teminat Mektubuna ilişkin uygulama, kullanıcı rol ve yetkileri ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak teknik ve uygulama kılavuzlarında belirtilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Zorunluluk getirme
MADDE 11 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ kapsamındaki e-Teminat Mektubu uygulamasına
ilişkin olarak işlem ve/veya kamu idareleri bazında tamamen veya kısmen uygulama zorunluluğu getirebilir. Bu kapsamda getirilecek zorunluluklar SBR’ye ilişkin olarak her türlü teknik
açıklama ve duyuruların yer aldığı http://www.sbr.gov.tr internet sitesi aracılığı ile yapılır.
Olağanüstü durumlar
MADDE 12 – (1) Bilişim sistemlerinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle e-Teminat
Mektubunun oluşturulamaması, doğrulanamaması ve iletilememesi durumu, tarafların ilgili
mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarına engel teşkil etmez. Bu durumda, teminat mektubunun kağıt ortamında oluşturulması sağlanır.
(2) Elektronik ortamda oluşturulan e-Teminat Mektubunun herhangi bir nedenle iade
ve tazmin süreçlerinin gerçekleştirilememesi durumu, tarafların ilgili mevzuattan kaynaklanan
sorumluluklarına engel teşkil etmez. İade ve tazmine ilişkin talepler yazılı ortamda gerçekleştirilir. Bu durum, elektronik sürecin tamamlanmasına engel değildir.
Tereddütlerin giderilmesi
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye Bakanlık yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE
DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE
HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT: 2017/4)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(İHRACAT: 2019/4)
MADDE 1 – 18/5/2017 tarihli ve 30070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat,
Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde
Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinin iptaline ilişkin geçici uygulama
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Tebliğin
18 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde iptal edilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası
çerçevesinde iptal işleminin geri alınması için Bakanlığa başvurulmamış vergi, resim, harç
istisnası belgelerinin kapatma işleminin yapılabilmesini teminen, (belge kapsamında kısmen
ya da tamamen müeyyide tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla) bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığa başvurulması halinde, söz konusu belgenin iptal
işlemi geri alınabilir.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
18/5/2017

30070

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
31/12/2018

30642 (4. Mükerrer)

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE
İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/4)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 18/4/2019 tarihli ve 1002 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması
Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan tabloda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P) ve tanımları gösterilen eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.

Sayfa : 38

RESMÎ GAZETE

11 Mayıs 2019 – Sayı : 30771

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2019 tarihli ve 1002 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile
yürürlüğe konulan Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında
Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tarife kontenjanı dağıtımı başvuru usul ve esasları
MADDE 3 – (1) 18/4/2019 tarihli ve 1002 sayılı Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife
Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, aşağıdaki tabloda G.T.İ.P ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, söz konusu eşyayı üretiminde girdi olarak kullanan sanayicilere, talep toplama yöntemi
ile yapılır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde, Ek-1’de yer alan başvuru formu ile Ek-2’de yer alan
başvuruya eklenmesi gereken belgeleri tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ticaret Bakanlığına
(İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri zorunlu olup, başvuruların değerlendirilmesinde,
Ticaret Bakanlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınacaktır.
(3) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ticaret Bakanlığınca (İthalat
Genel Müdürlüğü) Ek-1’de yer alan başvuru formu ile Ek-2’de yer alan başvuruya eklenmesi
gereken belgeler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.
Dağıtım
MADDE 4 – (1) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife
kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda taleplerin tam olarak
karşılanması esastır.
(2) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından
daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, üretim
faaliyeti, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.
İthal lisansının düzenlenmesi, bildirimi ve kullanımı
MADDE 5 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.
(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan
başvuru sahibi adına ithal lisansı Bakanlıkça elektronik olarak düzenlenir ve başvuru formunda
yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Ticaret Bakanlığınca elektronik ortamda (Tek
Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine
ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.
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(3) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.
(4) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, ithal lisansının
Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan
e-posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine
ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Bakanlığa bilgi
verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.
(5) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir.
İthal lisanslarının süresi
MADDE 6 – (1) Düzenlenecek ithal lisansları 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil)
geçerlidir.
İthal lisansı devri
MADDE 7 – (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından
yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
İthal lisansının revizesi
MADDE 8 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması
halinde, Bakanlık (İthalat Genel Müdürlüğü) re’sen değişiklik yapabilir. Adına ithal lisansı düzenlenen firma tarafından, değişiklik talebine ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü)
sonuçlandırılır. Söz konusu başvurunun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve
ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekmektedir.
(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.
Uygulamaya ilişkin önlemler
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla
ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve
belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge isteyebilir.
Yetki
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya,
düzenleme yapmaya, gerekli durumlarda inceleme yapma veya yaptırmaya Bakanlık (İthalat
Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SAYI: 2019/7)
MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu
Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:
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MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) En fazla yüzde 30’u; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında
gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları ve/veya euro cinsinden,

MADDE 3 – Bu Tebliğ 3/5/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
25/12/2013

28862

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı

1-

26/3/2014

28953

2-

25/7/2014

29071

3-

3/1/2015

29225

4-

12/3/2015

29293

5-

30/5/2015

29371

6-

29/8/2015

29460

7-

26/12/2015

29574

8-

9/1/2016

29588

9-

10/8/2016

29797

10-

7/9/2016

29824

11-

22/10/2016

29865

12-

1/11/2016

29875

13-

19/11/2016

29893

14-

26/11/2016

29900

15-

11/1/2017

29945

16-

8/11/2017

30234

17-

9/5/2018

30416

18-

9/8/2018

30504

19-

14/8/2018

30509

20-

22/12/2018

30633

21-

19/1/2019

30660

22-

16/2/2019

30688

23-

20/4/2019

30751
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

4181
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

4214

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

4223
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

—— • ——

4180

Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:

4179
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI
VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE SUNUCU SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı,
Harici Veri Depolama Sistemi ve Sunucu ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine
uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık
teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 17/05/2019 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça
hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit
edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun
olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Cevre ve Şehircilik Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
17.04.2018 tarihli ve 68955 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen,
MFK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Ertan
ALAGEYİK (Denetçi No: 19119, Oda Sicil No: 47249) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan
davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 04.04.2019 tarihli ve E.2018/2474 sayılı kararı ile “dava
konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 20.04.2018 tarihli ve 30397 sayılı Resmî Gazete ilanı
ile Ertan ALAGEYİK hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 06.05.2019 tarihli ve 102437 sayılı
Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
4387/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Kırklareli İli, Merkez İlçesi, 2 pafta, 592 parsel üzerindeki 680157 YİBF nolu inşaatın
denetimini üstlenen Kırklareli Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama
Denetçisi, İnşaat Mühendisi Ali GÜVEN (Denetçi No: 19328, Oda Sicil No: 8339) tarafından
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 11.04.2019 tarihli ve
E.2019/130-K.2019/778 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden,
18.08.2018 tarihli ve 30513 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ali GÜVEN hakkında tesis edilmiş olan
idari işlemin sebebiyet kaydıyla ilgili olan kısmı 06.05.2019 tarihli ve 102640 sayılı Makam
Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
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—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Antalya İli, Kemer İlçesi, 80 ada, 12 parsel üzerindeki 223452 YİBF nolu inşaatın
denetimini üstlenen Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı İlknur TARLABAZ ÖZOBUT
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60068) tarafından, Ankara 12. İdare
Mahkemesinin 2018/2092 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 14.02.2019
tarihli ve E.2018/2092-K.2019/239 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline”
hükmedildiğinden, 20.04.2018 tarihli ve 30397 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İlknur TARLABAZ
ÖZOBUT hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmı
26.04.2019 tarihli ve 98988 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
4230/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
DÜZELTME İLANI
29.04.2019 tarihli ve 30759 sayılı Resmî Gazete’de yer alan ilanda ‘17.04.2018 tarih ve
68955 sayılı Makam Oluru ile denetçi belgesi iptal edilen’ ifadesinin çıkarılarak yerine
‘17.04.2018 tarih ve 68955 sayılı Makam Oluru ile üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması
talimatlandırılan’ ifadesinin eklenmesi ve “….denetçi belgesinin iptali işlemi 18.04.2019 tarihli
ve 91424 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.” ifadesinin çıkarılarak yerine “…idarî işlem
18.04.2019 tarihli ve 91424 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.” İfadesinin eklenmesi Genel
Müdürlük Makamının 03.05.2019 tarihli ve 101957 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
DÜZELTME İLANI
29.04.2019 tarihli ve 30759 sayılı Resmî Gazete’de yer alan ilanda “06.02.2017 tarih ve
2833 sayılı Bakanlık Makam Olur’u …” ifadesinin çıkarılarak yerine 13.03.2017 tarih ve 5905
sayılı Bakanlık Makam Olur’u …..” ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük Makamının
03.05.2019 tarihli ve 100873 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.

4327/1-1

—— • ——
Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden
23.11.2018 tarih ve 30604 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ancak Ankara 4. İdare
Mahkemesinin 2018/2482 E. sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararına istinaden 29.03.2019 tarih ve
30729 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ilan ile iptal edilen Akademik Personel Alımı ilanına
ilişkin Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi’nin 14.04.2019 tarih ve 2019/536 K.
sayılı ilgili Yürütmeyi Durdurma Kararının reddine karar verilmesi nedeniyle söz konusu ilanın
aşağıda belirtilen satırı için ilan süreci kaldığı yerden devam edecektir.
İlan Olunur.
BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ABD

ÜNVANI

DERECESİ

ADET

Fen Fakültesi

Biyoloji

Botanik

Profesör

1

1

AÇIKLAMA
Makro Mantarlar
üzerine çalışmaları
olmak.

4381/1-1

—— • ——
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
06/05/2019 tarihinde Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan aşağıdaki öğretim
üyesi kadrosunun açıklaması karşısında belirtildiği şekilde düzeltilmiştir.
İlan olunur.
Adet
Birimi
Mühendislik Fakültesi / Enerji
Sistemleri Mühendisliği / Petrol
ve Doğalgaz

1

Kadro

Kadro

Derece

Unvanı

AÇIKLAMA

4

Dr. Öğr.

Mikroalglerin ışık ile

Üyesi

etkileşimi üzerine
çalışmaları olmak.
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Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun
ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Araştırma
Görevlisi alınacaktır.
Başvuracak adayların 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki
koşulları taşıması gerekmektedir.
Başvuruda talep edilen belgeler ve detaylı bilgi için www.ostimteknik.edu.tr
Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Eksik belge olan başvurular
dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurulardan, son başvuru tarihi mesai bitimine
kadar ulaşmayanlar dikkate alınmayacaktır.
İlan Tarihi:
Son Başvuru Tarihi:
Ön Değerlendirme Tarihi:
Sınav Giriş Tarihi:
Sonuçların Açıklanacağı Tarih:

11/05/2019
27/05/2019
28/05/2019
29/05/2019
30/05/2019

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Mühendislik
Fakültesi

Makine
Mühendisliği

Araştırma
Görevlisi

1

Mühendislik
Fakültesi

Bilgisayar
Mühendisliği

Araştırma
Görevlisi

1

Mühendislik
Fakültesi

Yazılım
Mühendisliği

Araştırma
Görevlisi

1

Mühendislik
Fakültesi

ElektrikElektronik
Mühendisliği

Araştırma
Görevlisi

1

İktisadi ve
İdari Bilimler
Fakültesi

Uluslararası
Ticaret ve
Finansman

Araştırma
Görevlisi

1

Açıklama
Makine Mühendisliği Bölümü lisans
mezunu olmak. Makine Mühendisliği
veya Mekatronik Mühendisliği anabilim
dallarının birinde tezli yüksek lisans
öğrencisi ya da mezunu olmak.
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans
mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği
veya Yazılım Mühendisliği anabilim
dallarının birinde tezli yüksek lisans
öğrencisi ya da mezunu olmak.
Yazılım Mühendisliği Bölümü lisans
mezunu olmak. Yazılım Mühendisliği
veya Bilgisayar Mühendisliği anabilim
dallarının birinde tezli yüksek lisans
öğrencisi ya da mezunu olmak.
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Bölümü lisans mezunu olmak. Alanında
tezli yüksek lisans öğrencisi ya da
mezunu olmak.
İktisat, İşletme veya Uluslararası Ticaret
ve Finans Bölümlerinin birinden lisans
mezunu olmak ve İktisat, İşletme veya
Uluslararası Ticaret ve Finans anabilim
dallarının birinde tezli yüksek lisans
öğrencisi ya da mezunu olmak.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin
Avrupa Dayanışma Programına Katılımı Hakkında Anlaşmanın 1 Ocak 2019
Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1102)
ATAMA KARARLARI
–– Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Üyeliğine, Çiğdem UÇAR’ın
Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/109)
–– Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Üyeliğine, Şeref SAFA’nın Atanması
Hakkında Karar (Karar: 2019/110)
–– Dışişleri Bakanlığında Açık Bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne,
Bekir GEZER’in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/111)
YÖNETMELİKLER
–– İçişleri Bakanlığı Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı
Yönetmeliği
GENELGE
–– Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların
Karşılanmaları ve Uğurlanmaları ile İlgili 2019/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı
Genelgesi
TEBLİĞLER
–– Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 63)
(e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi)
–– İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı
Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ
(İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/4)
–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/4)
–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Sayı: 2019/7)

Sayfa
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20
20
20
21
25

32

34
37
37
41

KURUL KARARI
–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 09/05/2019 Tarihli
ve 75935942-050.01.04-[01/123] Sayılı Kararı

43

NOT: 10/5/2019 tarihli ve 30770 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası
Andlaşmalar ve Sözleşme, 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Yüksek Seçim
Kurulu Kararı yayımlanmıştır.
İLÂN BÖLÜMÜ
49
a - Yargı İlânları
52
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı
53
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
103
Senetlerinin Günlük Değerleri

