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Cumhurbaşkanlığından:
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YÖNETMELİKLER

Gençlik ve Spor Bakanlığından:
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI REHBERLİK VE

DENETİM BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM
Genel Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve De-

netim Başkanlığının görevleriyle, Başkan, başmüfettişler, müfettişler, müfettiş yardımcıları ve
büronun görev, yetki ve sorumluluklarını, denetlenenlerin yükümlülüklerini, müfettiş yardım-
cılarının mesleğe giriş ve yeterlik sınavlarını, Başkan, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yar-
dımcılarının atanma, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü

maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
194 üncü, 206 ncı ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) Başkan: Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanını,
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ç) Başkanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığını,
d) Başkan yardımcısı: Başmüfettiş  veya  müfettişler  arasından  Başkana  yardımcı  ol-

mak üzere görevlendirilenleri,
e) Büro: Rehberlik ve Denetim Başkanlığı bürosunu,
f) Büro personeli: Rehberlik ve Denetim Başkanlığı bürosunda görevli personeli,
g) Denetime tabi kurum ve kuruluşlar: Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile

bağlı kuruluşların, federasyonların ve bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşları,
ğ) Giriş sınavı: Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için, Kamu Personel Seçme Sınavı

(KPSS) sonuçlarına göre Başkanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan alan aday-
ların katılacağı yazılı ve sözlü sınavı,

h) Müfettiş: Bakanlık başmüfettiş ve müfettişlerini,
ı) Müfettiş yardımcısı: Denetime yetkili veya yetkisiz Bakanlık müfettiş yardımcılarını,
i) Sınav Kurulu: Giriş sınavını yapan kurulu,
j) Yeterlik Sınav Kurulu: Yeterlik sınavını yapan kurulu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluk

Teşkilat ve bağlılık
MADDE 4 – (1) Başkanlık; bir Başkan ile başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcı-

larından oluşur. Başkanlık; Bakana bağlıdır, Bakanın emri veya onayı ile Bakan adına görev
yapar.

(2) Başkanlığın yazı, hesap, arşiv ve benzeri iş ve işlemleri büro tarafından yürütülür.
Görev merkezi
MADDE 5 – (1) Başkanlığın görev merkezi Ankara’dır. Bu merkez, müfettişlerin de

görev merkezidir.
(2) Gerektiğinde Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile Ankara dışında da çalışma mer-

kezleri ile bunlara bağlı bürolar kurulabilir ve aynı yolla kaldırılabilir.
(3) Başkanlık, bu merkezlerde, verilen emirlerin yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin

yürütülmesi, müfettişlerin büroyla ilişkilerinin düzenlenmesi konularında o merkezdeki mü-
fettişlerden birini görevlendirir.

Başkanlığın görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Başkanlık, Bakanın emri veya onayı ile Bakan adına 1 sayılı Cum-

hurbaşkanlığı Kararnamesinin 194 üncü maddesinde ve yürürlükteki diğer mevzuatta belirtilen
görevleri yerine getirir.

Rehberlik ve Denetim Başkanının atanması
MADDE 7 – (1) Başkanlık görevine, 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu

Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü
maddesinin birinci fıkrası uyarınca atama yapılır.

Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 8 – (1) Başkan aşağıdaki görevleri yapar:
a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesini sağlamak.
b) Başkanlığı sevk ve idare etmek, Başkanlığın iç işleyişine ilişkin düzenlemelerin ha-

zırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile büro personelinin
çalışmalarını koordine etmek ve denetlemek.
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c) Teftiş ve çalışma programlarını hazırlamak, onaya sunmak ve uygulanmasını sağla-

mak.

ç) Teftiş, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması onayı üzerine mü-

fettişleri görevlendirmek.

d) Gerekli gördüğü hallerde bizzat denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme ve di-

siplin soruşturması yapmak.

e) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci

maddesi hükmü uyarınca birim faaliyet raporunu hazırlamak.

f) Başkanlığın bütçe teklifini hazırlamak, Başkanlık ve müfettişlerin giderlerini ince-

lemek.

g) Başkanlığın denetimi kapsamındaki hizmetlerin yürütülmesine ilişkin görüşlerini ra-

porla Bakana sunmak.

ğ) İnceleme ve araştırma yapmak amacıyla yurt dışına gönderilecek müfettişleri belir-

lemek.

h) Müfettişlerden gelen raporları incelemek veya görevlendireceği müfettişler vasıta-

sıyla inceletmek, eksikliklerin giderilmesi ile hataların düzeltilmesini sağlamak ve ilgili birim-

lere göndermek.

ı) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ile yeterlik sınavının yapılmasını ve yürütülmesini

sağlamak, müfettiş yardımcılarının yetişmelerini sağlayıcı tedbirler almak.

i) Müfettişleri meslekleri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bu amaçla

yurt içi ve dışında inceleme ve araştırma yapmalarını sağlamak, mesleki ve yabancı dil bilgi-

lerinin artırılması yönünde; hizmet içi eğitim, kurs, seminer ve toplantılar düzenlemek ve bu

tür çalışmalara katılmalarını sağlamak.

j) Uygulamada, müfettişler arasında mevzuatın farklı yorumlandığı hallerde, bu farklı-

lığın giderilmesi için görüş ve uygulama birliğini sağlamak.

k) Müfettişlerden gelen raporlarda yer alan konularla ilgili eksik inceleme bulunma-

makla birlikte, tespit edilen hususlarla ilgili değerlendirme ve önerilerin uyumlu olmadığı, yap-

tırılacak yeni bir incelemenin ise zaman ve insan kaynağı israfına neden olabileceği durumlar-

da; raporlar ve eklerinde yer alan tespit ve bilgiler doğrultusunda mevzuata uygun işlem öne-

risinde bulunulmasını sağlamak üzere Başkanlık görüşü oluşturmak.

l) Görev alanına giren konularda, ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla

ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken yasal ve idari tedbirler ko-

nusunda teklifte bulunmak.

m) Başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışmalarını, iş verimlerini, gö-

reve olan ilgilerini ve meslek gereğine göre hareket edip etmediklerini izlemek, gerekli zaman-

larda bu çalışmaları yerinde denetlemek.

n) İlgili mevzuatlar çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

Başkan yardımcıları ve görevleri

MADDE 9 – (1) Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile yeterli sayıda başmüfettiş veya

müfettiş, Başkana yardımcı olarak görevlendirilebilir.

(2) Başkan yardımcıları, Başkan tarafından verilen görevleri yaparlar.

(3) Başkan yardımcıları, görevlerinin yerine getirilmesinden Başkana karşı sorumlu-

dur.
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Müfettişlerin görev ve yetkileri
MADDE 10 – (1) Müfettişlerin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Denetime tabi kurum ve kuruluşların mevzuat hükümlerinin uygulanması ile faaliyet

ve işlemlerle ilgili olarak usulsüzlükleri ve hataları önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını
ön plâna çıkaran bir anlayışla teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturmalar yapmak.

b) Denetime tabi kurum ve kuruluşların personelinin idarî, malî ve hukukî işlemleri
hakkında kanun, tüzük, yönetmelik, çalışma plan ve programı ve Başkanlık talimatları çerçe-
vesinde, teftiş, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması yapmak.

c) Teftiş, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması görevlerinin gerek-
tirdiği hallerde, denetime tabi kurum ve kuruluşların ayni, nakdi, menkul ve gayrimenkul her
türlü varlıklarına ilişkin sayım yapmak, bunlara ait gizli olsun veya olmasın her türlü evrak,
dosya, vesika ve elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamındaki verileri tetkik etmek
veya almak, gerektiğinde tasdikli örnek veya fotokopilerini bırakmak suretiyle belgelerin asıl-
larını almak.

ç) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuz-
luklarla Mücadele Kanunu ile ilgili suçların soruşturulmasında bu Kanun hükümleri ile ilgili
usul ve esaslar uyarınca hareket etmek.

d) Görevlerini yaparken bizzat öğrenmiş oldukları ve görev emri dışında kalan yolsuz-
luk ve usulsüzlükler için, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere, durumu hemen Bakanlığa
bildirmek, gecikmesinde zarar görülen ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde de-
lilleri toplamak.

e) Refakatlerine verilen müfettiş yardımcılarının meslekte yetiştirilmelerini sağlamak,
liyakat, temsil, çalışma azmi ve başarıları hakkında düzenleyecekleri değerlendirme raporunu
Başkanlığa intikal ettirmek.

f) Teftişe ilişkin standartların belirlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla incelemeler yap-
mak ya da yapılan çalışmalara katılmak.

g) Denetime tabi kurum ve kuruluşların yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi, ku-
rumsal yapıların ve süreçlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla incelemeler yapmak
ya da yapılan çalışmalara katılmak.

ğ) Denetime tabi kurum ve kuruluşların mevzuatının hazırlanması ve uygulanması ile
ilgili çalışmalar yapmak ya da yapılan çalışmalara katılmak.

h) Denetime tabi kurum ve kuruluşların faaliyet ve işlemlerinin hukuka uygun, ekono-
mik, etkili ve verimli yürütülmesine yönelik rehberlik hizmetleri vermek, bu amaçla yürütülen
çalışmalara katılmak.

ı) Mesleki konularda yurt içinde ve yurt dışında incelemeler yapmak.
i) Başkanın hizmetle ilgili olarak vereceği diğer görevleri yapmak.
j) İlgili mevzuatlarla verilen diğer görevleri yapmak.
Müfettişlerin sorumlulukları ve yasaklar
MADDE 11 – (1) Müfettişler; ilgili mevzuatlarla kendilerine tanınan yetkileri kullan-

maktan, görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.
(2) Müfettişler:
a) 14/9/2010 tarihli ve 27699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denetim Görevlile-

rinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda
hareket ederler.
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b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine işlemlerin denetlendiğini gösteren tarih ve imza

koymak suretiyle yaptıkları açıklamalar dışında, şerh düşemezler, ilave ve düzeltme yapamaz-

lar, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgi ve kayıtları değiştiremez-

ler.

c) Görevli gidecekleri yerleri ve yapacakları işleri açıklayamazlar.

Görevden uzaklaştırma

MADDE 12 – (1) Müfettişler, görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak aşağıdaki

şartların gerçekleşmesi hâlinde ilgilileri, usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler:

a) Kamu hizmetleri gerekleri yönünden görevi başında kalması sakıncalı olmak.

b) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve taşınırı, bunların hesap,

belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, teftiş,

inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek davranışlarda bulunmak.

c) 3628 sayılı Kanunun 17 nci maddesi kapsamına giren eylemlerde bulunmak.

ç) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak.

(2) Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın her safhasında alınabilir. Ancak, gö-

revden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde

ortaya konulması, birinci fıkranın (b) bendinde yazılı hususun ise, bir tutanakla tespit edilmesi

gerekir.

(3) Görevden uzaklaştırılma tedbiri, müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte görevden

uzaklaştırılana, disiplin amirine ve Başkanlığa bildirilir.

Büronun görev ve sorumlulukları

MADDE 13 – (1) Büro; hizmetin gerektirdiği nitelikleri taşıyan yeterli sayıda perso-

nelden oluşur. Büro personeli Başkanın talimatları doğrultusunda aşağıdaki görevleri yürütür:

a) Teftiş, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması konularında müfet-

tişlere verilecek görevlendirme yazışmalarını yapmak.

b) Müfettişlerden gelen raporları kayıt etmek, gelen raporları gerekli sayıda çoğaltmak

ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek, işleri biten rapor ve evrakı düzenli bir şekilde mu-

hafaza etmek, arşiv hizmetlerini yürütmek.

c) Teftiş, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması konularına ilişkin

cetvellerle istatistikleri tutmak.

ç) Başkanlığın yıllık bütçesini hazırlamak, ödeme emri belgeleri ile diğer mali işlemleri

yürütmek, müfettişlerin çalışma ve hakediş cetvellerini incelemek ve ilgili yerlere zamanında

gönderilmesini gerçekleştirmek.

d) Başkanlıkta görev yapan müfettişlerin ve diğer memurların özlük haklarıyla ilgili

idari ve mali işlemlerini yaparak takip etmek ve sonuçlarını ilgililere bildirmek.

e) Başkanlığın taşınır mal işlemlerini yürütmek ve kayıtlarını tutmak.

f) Yönetmelik, genelge ve talimatları müfettişlere yazı veya elektronik ortamda ulaş-

tırmak.

g) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(2) Büro işlerinde gizlilik esastır. Raporlar, dosyalar ve yazışmalar Başkanlığın izni ol-

madan kimseye gösterilemez ve açıklanamaz.
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İKİNCİ KISIM
Müfettiş Yardımcılığına Giriş, Atanma ve Yetiştirilme

BİRİNCİ BÖLÜM
Giriş Sınavı

Müfettişliğe giriş
MADDE 14 – (1) Müfettişliğe, müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılı-

ğına atanabilmek için 15 inci maddede belirtilen şartları taşımak ve bu Yönetmelikte belirtilen
giriş sınavını kazanmak zorunludur.

Giriş sınavı şartları
MADDE 15 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;
a) 14/7/1964 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde

yazılı genel şartları taşımak,
b) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya

sınav duyurusunda belirtilen ve en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

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

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

d) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS (A)’dan, giriş sınavı
duyurusunda Başkanlıkça ilan edilen puan türünden yeterli puanı almış olmak,

şartları aranır.
Giriş sınavı
MADDE 16 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı, kadro ve ihtiyaç durumlarına göre

Bakanlıkça uygun görülecek zamanlarda yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır.
(2) Giriş sınavına başvuracak adaylar 15 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde

aranan mezuniyet alanları itibarıyla farklı gruplara ayrılabilir.
(3) Her bir gruptan ne kadar müfettiş yardımcısı alınacağı sınav duyurusunda ilan edilir.
(4) Giriş sınavına; her bir gruptan ilan edilen kadro sayısının yirmi katından fazla ol-

mamak, ilanda yer alan KPSS puan türlerine göre en yüksek puandan başlamak üzere KPSS
puan sıralaması esas alınmak kaydıyla ilanda belirtilen sayı kadar aday sınava girmeye hak ka-
zanır. Her bir grup için sınava girmeye hak kazanan sonuncu aday ile aynı puana sahip diğer
adaylar da giriş sınavına alınır.

(5) Yazılı sınav, yapılacak protokol çerçevesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Mer-
kezine, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Bu
durumda sınavın usulü, ilanı, başvuruların kabul edilmesi, soruların hazırlanması, cevapların
değerlendirilmesi ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması ile sınav kâğıtlarının saklanması
işlemleri, protokolde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

Sınav Kurulu
MADDE 17 – (1) Müfettiş yardımcılığı Sınav Kurulu, Bakan onayı ile Başkanın baş-

kanlığında, belirlenecek dört müfettiş ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Ayrıca, aynı usulle
beş yedek üye tespit edilir.
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(2) Sınav Kurulu; giriş sınavı ile ilgili iş ve işlemler ile giriş sınavının Başkanlıkça ya-

pılması durumunda, sınav sorularının hazırlanması, değerlendirilmesi, sınav sonuçlarının ilanı,

yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınava ilişkin diğer işleri yürütür.

(3) Sınavın sekretarya işlemleri büro tarafından yürütülür.

(4) Sınav Kurulu, Başkan ve üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy

çokluğu ile alınır. Katılamayacak üye ya da üyelerin yerine, ilk yedek üyeden başlamak üzere,

yedek üyeler çağrılır.

(5) Sınava, Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ev-

latlıklarının, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının

tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların ye-

rine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(6) Giriş sınavında yabancı dil bilgisinin değerlendirilmesi için gerektiğinde ilgili fa-

külte ve yüksekokulların öğretim üyelerinden yararlanılabilir.

Giriş sınavı ilanı

MADDE 18 – (1) Sınavın şekli, yeri ve zamanı, müracaat tarihi ve yeri, sınava katılma

şartları, atama yapılacak kadro ve sınava alınacak aday sayısı, sınav konuları, istenilecek bel-

gelere ilişkin bilgiler ile diğer hususlar giriş sınavı tarihinden en az otuz gün önce Resmî Ga-

zete’de duyurulur. Sınav ilanı Bakanlığın internet sitelerinde de yayımlanır.

Giriş sınavı işlemleri, usulü ve sınav giriş belgesi

MADDE 19 – (1) Müfettiş yardımcılığı sınavına girmek isteyen adaylar ilanda istenilen

belgeler ile Başkanlığa müracaat ederler.

(2) Sınava başvuran adayların başvuru formları ve diğer belge ve bilgileri sekretarya

görevlileri tarafından değerlendirilir ve giriş sınavına kabul edilenlerin listesi Bakanlık internet

sitesinde duyurulur.

(3) Sınav başvuruları, duyuruda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir.

(4) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılacaklara Başkanlıkça, fotoğraflı sınav giriş

belgesi verilir.

(5) Yazılı sınav, test usulü ya da klasik usulde yapılabilir.

(6) Yazılı ve sözlü sınav Ankara'da yapılır.

Sınav konuları

MADDE 20 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı soruları aşağıda belirtilen konular-

dan hazırlanır:

a) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ile iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden

mezun olanların yer aldığı grup için;

1) Maliye ve Ekonomi: Maliye politikası, vergi hukuku, kamu gelirleri ve giderleri,

bütçe ve kamu borçları, mikro ve makro ekonomi, para ve banka teorileri, işletme ekonomisi,

uluslararası ekonomi ve dış ticaret politikası, güncel ekonomik sorunlar,

2) Kamu Hukuku: Anayasa hukuku (genel esaslar, temel haklar ve hürriyetler), idare

hukuku (genel esaslar, idarî yargı, idarî teşkilât ve kamu personeli hukuku), ceza hukuku (genel

esaslar ve kamu görevlileri ile ilgili suçlar), ceza muhakemesi hukuku (genel esaslar),

3) Özel Hukuk: Ticaret hukuku (genel esaslar), borçlar hukuku (genel esaslar), medeni

hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç),

4) Muhasebe: Genel muhasebe, şirketler muhasebesi, mali analiz ve teknikleri,
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5) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi,

b) Diğer gruplardan sınava katılacaklar için; Bakanlık Makamı onayında belirtilen ve

sınav duyurusunda yer alan konular ile birinci fıkrada belirtilen yabancı dil,

konularından hazırlanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yazılı Sınav

Yazılı sınavın yürütülmesi

MADDE 21 – (1) Yazılı sınav sorularının hazırlanması, muhafazası, sınavın sevk ve

idare sorumluluğu Sınav Kuruluna aittir.

(2) Başkan, Sınav Kuruluna yardımcı olmak üzere yeterince müfettiş ve müfettiş yar-

dımcısını gözlemci olarak görevlendirir.

(3) Yazılı sınav, duyuruda belirtilen yer ve saatte başlar, geç gelenler sınava alınmazlar.

Sınava giren adaylar, yanlarında sınav giriş belgesi ile birlikte resmî makamlarca verilmiş ge-

çerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olup, istendiğinde bunları sınav görevlilerine ib-

raz etmekle yükümlüdür.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi

MADDE 22 – (1) Yazılı sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az

70 puan almak gerekir.

(2) Yazılı sınavın değerlendirilmesinde, en yüksek puandan başlamak üzere 70 ve üze-

rinde puan alanlardan giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının dört katına kadar aday

yazılı sınavı kazanmış sayılır. Yazılı sınavı son sırada kazanan aday ile puanı eşit olan diğer

adaylar da sözlü sınava alınır.

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 23 – (1) Yazılı sınavı kazananları, başarı sırasını, sözlü sınavın yerini, gününü

ve saatini gösterir liste Bakanlık internet sitesinde ilan olunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sözlü Sınav

Sözlü sınava katılacaklardan istenilecek belgeler

MADDE 24 – (1) Sözlü sınava katılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair

yazılı beyanı.

b) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

c) Adli sicil kaydına dair yazılı beyanı.

ç) Özgeçmiş.

Sözlü sınavın yapılış şekli ve konuları

MADDE 25 – (1) Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınav, yazılı sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren en geç üç ay içeri-

sinde adaylara bildirilen yer, tarih ve saatte yapılır.

(3) Sözlü sınavda, her aday için Sınav Kurulu başkan ve üyeleri tarafından 100 tam

puan üzerinden not verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil

eder.

(4) Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
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b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
(5) Adaylar, Sınav Kurulu tarafından dördüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila

(e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir.
Giriş sınavının değerlendirilmesi, başarı sırası ve itiraz
MADDE 26 – (1) Adayın, müfettiş yardımcılığı giriş sınavını başarmış sayılması için

yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması şarttır.
Giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasıdır.

(2) Giriş sınavı notunun eşitliği halinde; yazılı sınav notu yüksek olan aday öncelik ka-
zanır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla olursa, ilan edilen
kadro sayısı kadar aday asıl olarak, diğer adaylardan başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro
sayısı kadar aday da yedek olarak sınavı kazanmış sayılır. Diğerleri için sınav sonuçları kaza-
nılmış hak sayılmaz.

(3) Giriş sınavı sonuçları, Bakanlık internet sitesinde ilan olunur. Ayrıca, başarılı olan
adayların başvuru formlarında belirttikleri adreslere Başkanlıkça, taahhütlü mektup ile tebligat
yapılır. Adayların, atanma ile ilgili işlemlerini yaptırmak üzere duyuruda belirtilen tarihe kadar
Başkanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(4) Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından iti-
baren beş iş günü içinde dilekçe ile Başkanlığa yapılır. İtirazlar, Sınav Kurulunca en geç beş iş
günü içinde incelenir. Kurul, inceleme sonucunu bir tutanağa bağlayıp Başkanlığa sunar. Baş-
kanlıkça inceleme sonucuna göre işlem yapılır.

Müfettiş yardımcılığına atanma
MADDE 27 – (1) Giriş sınavında başarı gösterenlerin ataması başarı sırasına göre ya-

pılır.
(2) Giriş sınavını asıl olarak kazanıp atanma hakkından feragat edenler, atandığı halde

kanuni süresi içinde göreve başlamayanlar ile atanma sırası gelen yedek adaylardan atanma
hakkından feragat edenler veya atandıkları halde kanuni süresi içinde göreve başlamayanlar
için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Bunların yerlerine, yedek olarak sınavı kazanan
adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir.

(3) Göreve başladıktan sonra altı ay içinde ayrılanların yerine, yine başarı sırasına göre
yedek adaylar arasından atama yapılabilir.

Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 28 – (1) Giriş sınavı sürecinde gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı

geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve bu kişiler hakkında
ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 29 – (1) Sınav Kurulunca düzenlenen ve sınava girenlerin aldıkları notları

gösteren listeler ile tutanaklar haricinde kalan belge ve kayıtlar, 18/10/2019 tarihli ve 30922
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine
uygun olarak saklanır.
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(2) Sınavla ilgili işlemlerin herhangi bir nedenle yargıya intikal etmesi halinde yargı-
lama sonuna kadar sınav belgeleri saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Genel ilkeler
MADDE 30 – (1) Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesinde aşağıdaki hususlar esas

alınır:
a) Müfettişliğin gerektirdiği tutum, davranış ve temsil kabiliyeti gibi nitelikleri geliş-

tirmek, çalışma alanına giren mevzuat ile uluslararası teftiş standartları ve yöntemleri konula-
rında bilgi, deneyim ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak.

b) Bilimsel çalışma ve teknolojinin getirdiği yeniliklerden yararlanma alışkanlığını ka-
zandırmak.

c) Yabancı dil bilgilerini geliştirmelerini özendirmek.
ç) Teftiş, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması usulleri ile rapor-

lama tekniklerini öğretmek.
d) Bilimsel çalışma ve araştırmalarla, mesleki, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma-

larını özendirmek. 
Müfettiş yardımcılarının eğitim programı ve çalışmaları
MADDE 31 – (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilme süresi fiilen üç yıldır. Bu sürenin

hesabında aylıksız izinler ile toplam üç ayı aşan hastalık ve refakat izni fiilen çalışılan sürenin
hesabında dikkate alınmaz. Müfettiş yardımcıları, üç yıllık yardımcılık dönemlerinde aşağıdaki
programa göre yetiştirilir:

a) Birinci dönem çalışmaları; Başkanlığın yetki alanına giren teftiş, inceleme ve soruş-
turma ile ilgili her türlü mevzuatın müfettiş yardımcılarına öğretilmesi amacıyla hizmet içi eği-
tim şeklinde düzenlenir.

b) İkinci dönem çalışmaları; teftiş, inceleme ve soruşturmalar müfettiş refakatinde ya-
pılır. Bu teftiş, inceleme ve soruşturmalarda müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesine özel önem
ve öncelik verilir. Müfettişler programlarını; mevzuat ve uygulamasının, teftiş ve soruşturma
usullerinin refakatlerindeki müfettiş yardımcılarınca yeterli derecede öğrenilmesini sağlayacak
şekilde düzenler ve uygularlar. Müfettiş yardımcıları da bu suretle gereği gibi yetişmeye gayret
ederler.

c) Üçüncü dönem çalışmaları; en az iki yıllık birinci ve ikinci dönem çalışmalarını bi-
tiren müfettiş yardımcılarından, yeterli olduğu anlaşılanlara, Başkanın önerisi üzerine Bakan
Onayı ile resen iş görme yetkisi verilebilir. Bu şekilde yetkili kılınan müfettiş yardımcıları,
müfettişlerin sahip olduğu yetkileri haizdir.

ç) 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.

(2) Müfettiş yardımcılarına, bağımsız olarak teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi ve-
rilmesinde, refakatinde çalıştıkları müfettişlerin görüşleri dikkate alınır.

(3) Devlet memurluğundan çıkmayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere, müfettiş
yardımcılığı döneminde yetersizlikleri tespit edilenler ile müfettişlikle bağdaşmayacak tutum
ve davranışları sabit olanlar, yeterlik sınavı beklenmeksizin Bakanlıkta durumlarına uygun baş-
ka kadrolara atanırlar.
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ÜÇÜNCÜ KISIM
Yeterlik Sınavı, Müfettişliğe Atanma, Müfettişlerin Eğitimleri ile Çalışma Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM
Yeterlik Sınavı

Yeterlik Sınav Kurulu
MADDE 32 – (1) Yeterlik Sınav Kurulu, Bakan Onayı ile Başkan ve dört müfettişten

oluşur. Ayrıca, aynı usulle beş yedek üye tespit edilir.
Yeterlik sınavı
MADDE 33 – (1) Müfettiş yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak kay-

dıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.
(2) Yeterlik sınavı test veya klasik usulde yapılır. Sınavın tarihi, yeri ve saati sınavdan

en az iki ay önce ilgililere bildirilir.
Yeterlik sınav konuları
MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavı aşağıda yer alan konulardan yapılır:
a) Mevzuat ve uygulamaları:
1) Denetime tabi kurum ve kuruluşların teşkilat ve görevlerine ilişkin mevzuat,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ikincil düzenlemeler,
3) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
4) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Ka-

mu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
5) 6245 sayılı Harcırah Kanunu,
6) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (Genel hükümler, ekonomi sanayi ve ticarete ilişkin

suçlar, malvarlığına karşı suçlar, kamu güvenine karşı suçlar, kamu idaresinin güvenilirliğine
ve işleyişine karşı suçlar),

7) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu (Genel hükümler),
8) Medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hukuku hariç),
9) Ticaret hukuku,
10) Borçlar hukuku,
11) İdare hukuku.
b) Denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma yöntemleri:
1) Başkanlık mevzuatı ve uygulaması,
2) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka-

nunu,
3) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,
4) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (Genel hükümler, soruşturma, kovuşturma

evresi),
5) 237 sayılı Taşıt Kanunu.
c) Muhasebe:
1) Genel muhasebe,
2) Şirketler muhasebesi,
3) Bilanço analizi ve teknikleri,
4) Devlet muhasebesi.
ç) Bakanlık diğer mevzuatı.
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Sınav sonucunun değerlendirilmesi, bildirilmesi ve itiraz

MADDE 35 – (1) Sınav cevap kâğıtları, Yeterlik Sınav Kurulu tarafından değerlendi-

rilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

(2) Sınav sonuçları ilgili müfettiş yardımcılarına, sınavın bitimini takip eden en geç on

iş günü içinde yazılı olarak bildirilir.

(3) Sınav sonucuna itirazlar, sonucun açıklanmasından itibaren üç iş günü içinde dilekçe

ile Başkanlığa yapılır. İtirazlar, Yeterlik Sınav Kurulu tarafından en geç beş iş günü içinde in-

celenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Müfettişliğe Atanma, Kıdem ve Müfettiş Güvencesi

Müfettişliğe atanma

MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavında başarı gösteren müfettiş yardımcılarının müfettiş

kadrolarına, yeterlik sınavı başarı sırasına göre atamaları yapılır. Yeterlik sınavı puanlarının

eşitliği halinde, müfettiş yardımcılığı kıdemi esas alınır.

Yeterlik sınavını kazanamayanlar ve sınava girmeyenler 

MADDE 37 – (1) Sınavda başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı

hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav

hakkı verilir. Bu süre sonunda da yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler müfettiş yardımcısı

unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

Müfettişlerin kıdemi

MADDE 38 – (1) Müfettişlik kıdeminde; müfettiş yardımcılığında, müfettişlikte, mü-

fettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla geçici görev ve ücretli tüm kanuni izinlerde,

bu kadrolarda iken askerlik görevinde geçirilen süreler esas alınır.

(2) Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; müfettiş yardım-

cıları açısından giriş sınavındaki, müfettişler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre

tespit edilir.

(3) Başmüfettişlerin kıdem sırası, müfettişlerden öncedir. Başmüfettişler arasındaki kı-

dem sırasının tespitinde başmüfettişliğe atanma tarihi; Başkanlığa nakil, teşkilat yapısı deği-

şikliği ve benzeri nedenlerle gelenler için ise başkontrolörlük, başmüfettişlik veya başdenetçi-

liğe atanma tarihi esas alınır.

(4) Başkanlık yaptıktan sonra bu görevden ayrılanlar istekleri halinde müfettişliğe dö-

nerler ve dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla müfettiş

olması durumunda, bunların kıdem sırasının tespitinde müfettişlik kıdemi esas alınır.

(5) Aynı giriş sınavı ile Başkanlıkta göreve başlayan müfettiş yardımcılarından 37 nci

maddedeki nedenler ile müfettişliğe geç atananların kıdemleri, kendi dönemlerinden olan mü-

fettişlerden sonra gelir.

(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.

(7) Müfettişlerin sosyal hak ve imkânlardan yararlanmaları, kıdem listesi esas alınarak

sağlanır.
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(8) Herhangi bir nedenle müfettişlik kıdem listesinin yeniden düzenlenmesi gerekti-

ğinde, bu iş için Başkan tarafından en az üç müfettişten oluşan bir komisyon görevlendirilir.

Komisyon tarafından hazırlanan kıdem listesi Başkanlıkça onaylanır ve müfettişlere duyuru-

lur.

Başmüfettişliğe atanma

MADDE 39 – (1) Müfettişlerden, birinci derece kadroya tayin edilebilecek şartlara sa-

hip olan, görev ve sorumluluk bilinci, mesleki bilgileri, çalışma ve gayretleri Başkanlıkça ye-

terli bulunanlar başmüfettişliğe atanabilir.

Müfettişliğe yeniden atanma

MADDE 40 – (1) Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanlığından istifa suretiyle veya

naklen ayrılan müfettişler göreve dönmek istediklerinde müfettişliğe engel bir durumları yoksa

kadro durumları dikkate alınarak kazanılmış haklarıyla yeniden atanabilirler.

(2) Müfettiş yardımcıları görevden ayrıldıkları takdirde yeniden atanamazlar.

(3) Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe dö-

nenlerin kıdemi, müfettişlikten ayrıldıkları tarihteki müfettişlik süresine göre belirlenir.

Müfettişlik güvencesi

MADDE 41 – (1) Müfettişler, görevlerini gerektiği gibi yürütmelerini engelleyecek

sıhhî, ahlâkî veya meslekî yetersizlikleri bulunduğu saptanmadıkça görevlerinden alınamazlar

ve kendi istekleri dışında başka görevlere atanamazlar.

(2) Sıhhî, ahlâkî veya meslekî yetersizlik hallerinin yargı kararı, sağlık kurulu raporu,

müfettiş raporu gibi belgelerle saptanması gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müfettişlerin Çalışma ve Görevlendirilme Esasları

Müfettişlerin çalışma esasları

MADDE 42 – (1) Müfettişler, denetime tabi kurum ve kuruluşlarda yaptıkları teftiş,

inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması faaliyetlerinde, bu kurum ve kuru-

luşların daha iyi hizmet vermesine, başta insan kaynağı olmak üzere kaynaklarının etkin ve

verimli kullanılmasına, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesine yönelik çözümler ve öneriler

getirir.

(2) Müfettişler, teftiş programındaki işleri ve program harici görevlerini aksatmadan

yürütürler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Başkanlığa zamanında bilgi

verip, alacakları talimata göre hareket ederler.

(3) Teftiş, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması işlerinde birden

fazla müfettiş görevlendirilmesi halinde, Başkanlıkça görev emrinde grup koordinatörü olarak

belirlenen müfettiş tarafından çalışmaların koordinasyonu sağlanır. Başkan yardımcılarından

birisinin müşterek çalışmalarda görev alması durumunda, grup koordinatörü Başkan yardım-

cısıdır.

(4) Denetime tabi kurum veya kuruluşların herhangi birisinde yapılacak teftiş, inceleme,

araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması işlerinde müfettişlerle birlikte bu kurum veya

kuruluşun denetimle yükümlü personeli de görevlendirilebilir. Bu durumda çalışmalar, Bakan-

lık müfettişi tarafından koordine edilir.

Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                                13 Aralık 2019 – Sayı : 30977



İşlerin devri

MADDE 43 – (1) Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Devir zorunluluğu

doğarsa; müfettişler işlerini, Başkanın talimatı ile bir başka müfettişe devredebilir.

(2) Devre konu işe başlanılmış ise devri yapacak olan müfettiş, devir tarihine kadar ya-

pılan işlerin neler olduğuna ilişkin çıkaracağı özetle birlikte, işle ilgili tüm belgeleri, işe baş-

lanılmamış ise sadece işle ilgili kendisine tevdi edilen belgeleri bir yazı ekinde hazırlayacağı

dizi pusulası ile devreder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müfettişlerin Eğitimleri

Meslek içi eğitimde amaç

MADDE 44 – (1) Meslek içi eğitim;

a) Denetime tabi kurum ve kuruluşların mevzuatı ve ilgili mevzuattaki değişiklikler ile

özellik ve farklılık gösteren teftiş, ön inceleme, inceleme, araştırma ve disiplin soruşturması

konularının irdelenip tartışılması, denetim metotlarının geliştirilmesi, modern yönetim, orga-

nizasyon ve denetim teknikleri ile ilgili yeni uygulama ve hizmetlerin tanıtılması,

b) Müfettişlerin bilgi, görgü ve yeteneklerinin artırılması, teknolojik ve bilimsel geliş-

meleri yakından izleyebilmesi,

c) Denetime tabi kurum ve kuruluşların görev alanındaki hizmetler ile ilgili uluslararası

gelişmelerin yakından takip edilmesi,

amaçlarına yönelik olarak yapılır.

Meslek içi eğitim programı

MADDE 45 – (1) Müfettişler, belirtilen amaçlar doğrultusunda gerektiğinde meslek

içi eğitime tabi tutulurlar. Meslek içi eğitimin zamanı ve ne şekilde yapılacağı Başkanlıkça ha-

zırlanan eğitim programı ile belirlenir.

(2) Eğitim programı çerçevesinde, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları ile yurt içi

veya yurt dışında faaliyet gösteren üniversitelerden destek alınabilir.

(3) Eğitim, seminer, kurs, kongre ve konferans masrafları Bakanlıkça karşılanır.

Yurt dışına gönderilme

MADDE 46 – (1) Müfettişlerin yurt dışına gönderilmesinde, 21/1/1974 tarihli ve

7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına

Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Yurt dışına gönderilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenleyecekleri

raporu, döndükleri günden itibaren üç ay içinde Başkanlığa sunarlar.

(3) Müfettişlerin seminer, toplantı, kongre ve benzeri yurt dışı görevlendirilmelerinde

kıdem esas alınmaz.

Lisansüstü öğrenim ve uzmanlık eğitimi

MADDE 47 – (1) Yurt dışında lisansüstü öğrenim yapmak isteyen müfettiş ve müfettiş

yardımcıları hakkında Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları

Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında yüksek

lisans, doktora öğrenimi veya uzmanlık eğitimi programlarına mesai saatlerinde devam etmek

isteyen müfettiş ve müfettiş yardımcılarının ise Başkanlıktan izin almaları şarttır.
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Yabancı dil eğitimi

MADDE 48 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının uluslararası toplantılarda etkin-

liğinin artırılabilmesi, denetime tabi kurum ve kuruluşların görev alanındaki yabancı yayınları

izleme ve inceleme olanağına kavuşabilmelerinin temin edilebilmesi amacıyla, yabancı dil öğ-

renimi için dil kurslarından yararlanmaları halinde eğitim masraflarının Bakanlık bütçesinden

karşılanacak olan kısmı genel hükümlere göre tespit edilir. Yabancı dil kurslarına katılacak

olanlar Başkanlığın teklifi üzerine Bakan onayı ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Görevler ve Raporlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel ve Özel Teftiş

Genel teftiş

MADDE 49 – (1) Genel teftiş; denetime tabi kurum ve kuruluşların faaliyet ve işlem-

lerinin belirli periyotlarla denetimidir.

(2) Genel teftiş; denetime tabi kurum ve kuruluşların faaliyet ve işlemlerinde hataların

önlenmesine yardımcı olmak, çalışanlar ile kurum ve kuruluşların gelişmesine ve yönetim ve

kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı hale gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hiz-

metlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere ve standartlara

göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlen-

dirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmak suretiyle yapılır.

Genel teftişin uygulaması

MADDE 50 – (1) Genel teftişlerin etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağ-

lamak amacıyla Başkanlıkça genel teftiş programı hazırlanır ve Bakan onayı ile uygulamaya

konulur.

(2) Teftişlerde suç unsuruna rastlanılmamışsa, bir önceki denetim tarihi esas alınarak

iş ve işlemler denetime tabi tutulur.

Özel teftiş

MADDE 51 – (1) Özel teftiş; denetime tabi kurum ve kuruluşlar ile bunların belirli ko-

nulardaki faaliyet ve işlemlerinin aksayıp aksamadığının kısa süreli, ani ve habersiz denetimidir.

(2) Özel teftişler, Başkanlık önerisi üzerine veya doğrudan Bakan emri ile yapılır.

Teftişe ilişkin diğer hususlar

MADDE 52 – (1) Müfettişler, teftiş sırasında öncelikle teftiş defterini ve dosyalarını

incelemek suretiyle, bir önceki teftişte ilgili birimlerce yerine getirilmesi istenen hususların

yerine getirilip getirilmediğini tespit eder ve bunu raporlarında belirtirler. Makul ve haklı bir

neden olmadan ilgililerce yerine getirilmeyen hususların tespiti halinde sorumlular hakkında

gerekli işlemleri başlatırlar.

(2) Müfettişler, teftişte gerekli görmeleri halinde ilgililerle toplantı düzenleyebilir ve

bilgi alabilirler.

(3) Teftişlerde; görevlilerin muhafazasına verilmiş olan ayni, nakdi, menkul ve gayri-

menkul her türlü varlıklara ilişkin sayımlar bizzat müfettiş tarafından yapılabileceği gibi ge-

rektiğinde müfettiş tarafından görevlendirilecek bir komisyon marifetiyle de yapılabilir.
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Genel teftiş raporlarının cevaplandırılması
MADDE 53 – (1) Genel teftiş raporlarında eleştiri ve öneri konusu yapılan hususlar,

raporun teslim tarihinden itibaren müfettiş tarafından on günden az otuz günden fazla olmamak
üzere verilecek süre içinde cevaplandırılarak Başkanlığa bildirilir. Gerekli görüldüğünde, genel
teftiş raporları cevaplandırılmak üzere ilgili birimlere Başkanlık aracılığıyla gönderilebilir.

(2) Müfettişlerce düzenlenen raporların denetime tabi kurum ve kuruluşlar tarafından
değerlendirilmesi, takibi, açıklık ve işlerlik kazandırılması ve sonuçlandırılması hususları alt
düzenleyici işlem ile düzenlenebilir.

Teftiş programına ara verilmesi, programda değişiklik ve programın iptali
MADDE 54 – (1) Teftiş programının ara verilmeden tamamlanması asıl olmakla bir-

likte, merkezde işlerin yoğun olması veya aciliyet gerektiren başka konuların ortaya çıkması
durumunda, teftiş programına ara verilebilir.

(2) Başkan, uygulamada ortaya çıkan yeni durum ve ihtiyaçlar üzerine gerekli onayı
almak kaydıyla, teftiş programında veya teftiş dönemlerinde değişiklik yapabilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Rapor Çeşitleri

Rapor çeşitleri
MADDE 55 – (1) Müfettişler, çalışmalarının neticesinde işin özelliğine göre;
a) Genel teftiş raporu,
b) Özel teftiş raporu,
c) İnceleme raporu,
ç) Araştırma raporu,
d) Soruşturma raporu,
e) Ön inceleme raporu,
f) Tazmin raporu,
g) Suç duyurusu raporu,
ğ) Tevdi raporu,
düzenlerler.
(2) Raporların açık, anlaşılır, yazım kurallarına uygun olması ve objektif delillere da-

yandırılması gerekir.
Genel teftiş raporu
MADDE 56 – (1) Genel teftiş raporu; denetime tabi kurum ve kuruluşlarda yapılan de-

netimlerde noksan ve hatalı bulunan, düzeltilmesi veya tamamlanması gereken işlemler hak-
kında, her ünite için ayrı ayrı tanzim edilen raporlardır.

(2) Genel teftiş raporları denetlenen birimlerdeki iş ve işlemlerde görülen noksanlık
ya da yanlışlıkları ya da başkaca eleştiriyi gerektiren konuları yürürlükteki mevzuat uyarınca
görevlilerin kendi imkân ve yetkileri içinde düzeltmelerini, tamamlamalarını sağlamak ama-
cıyla düzenlenir.

(3) Raporlar esas itibarıyla somut verilere dayanılarak, objektif değerlendirmeleri içe-
recek şekilde, hizmetin hukuka uygunluk ile ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik içinde yürü-
tülüp yürütülmediğinin tespiti, değerlendirilmesi ve önerileri kapsayacak biçimde düzenlenir.

(4) Genel ve özel teftiş raporlarının mahallinde düzenlenmesi esastır.
(5) Her birim için tek bir genel teftiş raporu düzenlenmesi esas olmakla birlikte, zorunlu

hallerde servis veya fonksiyonlar itibarıyla ayrı ayrı rapor düzenlenebilir.
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(6) Genel teftiş raporları denetim sonunda yerinde düzenlenir ve başlıca şu bilgileri

kapsar;

a) Görev emrinin tarih ve sayısı, denetlenen birim, teftiş dönemi, teftişe başlama ve bi-

tirme tarihleri,

b) Eleştiri ve öneriyi gerektiren durumlar ile gerekçeleri,

c) Denetlenen birimlerin cevapları ile müfettişlerin son görüşü ve teklifleri.

(7) Genel teftiş raporu üç nüsha düzenlenerek bir nüshası cevaplandırılmak üzere ilgili

birime teslim edilir. Müfettiş tarafından on günden az otuz günden fazla olmamak üzere veri-

lecek süre içinde ilgili memur ve amirler tarafından 3 nüsha halinde cevaplandırılır. Cevabın

iki nüshası müfettişe gönderilir ve bir nüshası da denetim dosyasında saklanır.

(8) Rapor cevaplarını verilen süre içinde müfettişe göndermeyen ilgililerin gecikme se-

bebini bildirmeleri gerekir. Gecikme gerekçesi göstermeyen veya gösterdiği gerekçe haklı ne-

denlere dayanmayan ilgililer hakkında gerekli disiplin hükümlerinin uygulanması için müfet-

tişlerce Başkanlığa yazı yazılır.

(9) İlgililerce verilen cevapların müfettiş tarafından yeterli veya uygun görülmemesi

halinde, son görüş ve tekliflerin açık ve gerekçeli yazılmasına önem verilir.

(10) Genel teftiş raporlarında belirtilen ve yerine getirilmesi gereken hususlarla ilgili

olarak, Bakanlık merkez teşkilatı tarafından da ilgili birime talimat verilerek sonuçları takip

edilir.

(11) Teftiş sırasında inceleme, ön inceleme, araştırma ve disiplin soruşturması konusu

yapılan hususlar raporda ayrıca belirtilir.

(12) Teftiş neticesinde müfettiş tarafından rapor düzenlenmesine gerek görülmemesi

halinde bu husus gerekçesiyle birlikte teftiş defterine not edilir. Önemli olmayan eksiklikler

ve hatalar için görevlilere sözlü açıklamalar yapmakla yetinilebilir.

Teftiş defteri

MADDE 57 – (1) Denetime tabi kurum ve kuruluşlarda sayfaları numaralandırılmış,

mühürlenmiş ve son sayfasına defterin kaç sayfadan ibaret olduğu yazılarak ilgili birimin en

üst amirince tasdik edilmiş bir teftiş defteri bulundurulur.

(2) Müfettişler, teftişin başlayış ve bitiş tarihlerini, hangi işleri denetlediklerini, düzen-

ledikleri raporun tarih ve sayısını, denetlenenin adını, soyadını ve görevini deftere yazmak su-

retiyle imzalarlar. Teftiş ile ilgili olarak Bakanlıktan gönderilen emir ve genelgelerin tarih ve

sayıları ile özetleri, denetlenen memurlarca defterin ilgili bölümüne yazılarak imzalanır.

Özel teftiş raporu

MADDE 58 – (1) Yapılan özel teftiş sonucunda düzenlenen raporlardır. Bu raporlarda

denetim sırasında tespit edilen aksaklık ve eksiklikler ile bunlara ilişkin çözüm önerileri yer

alır.

İnceleme raporu

MADDE 59 – (1) İnceleme raporları; şikâyet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme so-

nucunda cezai takibatı gerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin,

yürürlükteki mevzuatın uygulanmasında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilme yolları

ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve tekliflerin bildirilmesi

maksadıyla düzenlenir. Müfettişler, bu raporları verilen görev gereği olarak düzenlerler.
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Araştırma raporu

MADDE 60 – (1) Araştırma yaptırılan çeşitli konular hakkındaki düşünceler ile mesleki

ve bilimsel çalışmaların sonuçlarının bildirilmesi maksadıyla düzenlenir ve Başkanlığa teslim

edilir.

Soruşturma raporu

MADDE 61 – (1) Soruşturma raporları; denetime tabi kurum ve kuruluşlarda görevli

bütün personel ile suça iştirak eden ve suç işleyen diğer şahısların, ilgili mevzuatlara aykırı

cezai ve hukuki sorumluluklarını gerektirecek nitelikte olan, adli suç veya disiplin suçu ya da

kusurlu sayılacak eylem ve davranışları hakkında yapılan soruşturmalar sonucunda düzenlenen

raporlardır.

(2) Kanunlara göre suç sayılan ve/veya disiplin cezasını gerektiren fiil veya hallerin

varlığına rastlandığı veya haber alındığı zaman, bunların mevcut olup olmadığı, mevcut ise

kimler tarafından ve ne suretle işlendiği, zarar ve ziyan mevcut ise mahiyet ve miktarı ile so-

rumlularının kimler olduğunu tespit etmek amacıyla soruşturma yapılır.

(3) Soruşturma raporları başlıca şu bölümleri kapsar:

a) Soruşturma konusunun intikal şekli ve işe başlama tarihi.

b) Soruşturma konusu.

c) Yapılan inceleme ve araştırmalar.

ç) Alınan ifadeler.

d) Delillerin değerlendirilmesi.

e) Sonuç.

(4) Soruşturma raporları, Başkanlığa sunulur. Başkanlıkça bu raporlar Bakan onayı alı-

narak ilgili birimlere gönderilir.

(5) 3628 sayılı Kanun uyarınca yapılan soruşturma sonucu, Kanunun 17 nci maddesin-

deki suçlardan dolayı düzenlenen soruşturma raporu müfettiş tarafından Başkanlık kanalıyla

ve/veya doğrudan yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına sunulur.

Ön inceleme raporu

MADDE 62 – (1) Ön inceleme raporları, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve

Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına giren memur ve diğer

kamu görevlileri için, yetkili merci tarafından verilecek izin üzerine, bu Kanun kapsamına

giren eylem ve işlemleri hakkında yapılan inceleme ve araştırma çalışmaları sonucunda soruş-

turma izni verilmesi veya verilmemesi kararlarına dayanak teşkil etmek amacıyla düzenlenen

raporlardır.

Tazmin raporu

MADDE 63 – (1) Tazmin raporu, inceleme sonucu tespit edilen zararların tazmini ama-

cıyla yürürlükteki mevzuat çerçevesinde düzenlenen rapordur.

Suç duyurusu raporu

MADDE 64 – (1) Türk Ceza Kanununa veya özel kanunlara göre suç sayılan ve 4483

sayılı Kanun kapsamında soruşturulamayan eylemlerle ilgili olarak yetkili yargı mercilerine

gönderilmek üzere düzenlenir. Bakanlık dışındaki kurum ve kuruluşların görev alanına giren

konuların bildirilmesi veya personeli hakkında gerekli işlemlerin yapılması amacıyla da suç

duyurusu raporu düzenlenir.
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Tevdi raporu
MADDE 65 – (1) Teftiş, inceleme ve soruşturmaların yürütülmesi sırasında 4483 sayılı

Kanun kapsamında ön inceleme yapılması gereken konuların tespit edilmesi durumunda ön
inceleme yaptırmaya yetkili mercilere iletilmek üzere tevdi raporu düzenlenir. Konunun özel-
liğine göre tevdi raporu düzenlenmeyip, açıklayıcı bir yazıyla da yetkili merciye bilgi verme
yoluna gidilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Raporların Düzenlenmesi ve Başkanlıkça İncelenmesi

Raporların düzenlenmesi
MADDE 66 – (1) Raporlar yeterli sayıda düzenlenip, her sayfası müfettiş mührü ile

mühürlenerek paraflanır, son sayfasına müfettişin adı, soyadı, unvanı yazılarak, raporu düzen-
leyen müfettişler tarafından imzalanır. Rapora ait dizi pusulasına bağlı ekler de müfettiş mührü
ile mühürlenerek paraflanır.

(2) Raporlar mümkün olan en kısa sürede ve zamanaşımı da dikkate alınarak müfettiş
tarafından bir yazı ekinde Başkanlığa sunulur.

(3) Raporların dijital bir örneği de Başkanlığa teslim edilir.
(4) Rapor numaraları; müfettişin mühür numarası/yıl içinde düzenlenen rapor sayısı ta-

kip edilerek verilir.
Raporların Başkanlıkça incelenmesi
MADDE 67 – (1) Müfettişler tarafından düzenlenen raporlar, Başkanlık tarafından in-

celendikten sonra Bakan Onayına sunulur.
(2) Başkanlık tarafından gerek görülmesi halinde raporlar görevlendirilecek müfettişlere

incelettirilir. İncelemeyle görevlendirilen müfettişler, kendilerine tevdi edilen raporları, mev-
zuata uygunluğu ile maddi hata ve usul hatası içerip içermediği yönünden değerlendirirler.

(3) Müfettişler tarafından düzenlenen raporlarda açık hata, noksanlık veya maddi hatalar
varsa, bunların giderilmesi, raporu düzenleyen müfettişten yazılı olarak istenir. Rapordaki ek-
siklik müfettiş tarafından giderilir.

(4) Açık hata ve noksanlık tespit edilen raporlar üzerine müfettiş ile görüş birliğine va-
rılamaması halinde konu, diğer müfettiş veya müfettişlere yeniden inceletilir veya rapor üze-
rinde inceleme yaptırılır ya da Başkanlık görüşü ile birlikte onaya sunulur.

(5) Birden fazla müfettiş tarafından düzenlenen raporlarda müfettişler arasında görüş
farklılıklarının bulunması halinde, farklılıkların giderilmesi ilgili müfettişlerden yazılı olarak
istenir. Farklılıkların giderilmemesi halinde rapor, Başkanlık görüşü ile birlikte onaya sunulur.

(6) Müfettişler tarafından düzenlenen ve onay gerektirmeyen raporlar, Başkanlıkça in-
celendikten sonra doğrudan ilgili birimlere/mercilere gönderilir.

Rapor sonuçlarının geri bildirimi
MADDE 68 – (1) Denetime tabi kurum ve kuruluşlar, Bakan onayına bağlanmış ra-

porlarda belirtilen ve yerine getirilmesi gereken iş ve işlemlerden, kendileriyle ilgili olanların
sonuçlarını, ayrıca tarih belirtilmemişse en geç üç ay içinde Başkanlığa bildirmek zorundadırlar.
Üç ay içinde sonuçlandırılması mümkün olmayan iş ve işlemler hakkında sonuçlanıncaya kadar
her üç ayda bir gelişmeler hakkında bilgi verilir.

(2) Raporlar üzerine yapılan iş ve işlemlerle ilgili sonuçlar, Başkanlıkça, raporu yazan
müfettişe, rapor birden fazla müfettişe ait ise en kıdemlisine gönderilir.

(3) Sonuçlar müfettiş tarafından yeterli bulunmadığı takdirde, konu ile ilgili görüşlerini
gerekçesiyle birlikte en geç otuz gün içinde Başkanlığa bildirirler.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müfettişe Yardım Yükümlülüğü

Müfettişe yardım yükümlülüğü

MADDE 69 – (1) Denetime tabi kurum ve kuruluşlarda görevli bulunanlar; bütün belge,

defter ve dosyaları, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, mü-

fettişin ilk talebinde ve en kısa süre içinde vermek, inceleme ve sayılmalarını kolaylaştırmak,

ayrıca müfettişlerin görevlendirildikleri konularda, bilgi işlem sistemleri, raporlama araçları,

internet, intranet ve benzeri ağlar ile veri tabanlarına erişimini sağlamak, elektronik, manyetik

ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgiler ve kayıtları, sözlü veya yazılı ilk talebinde mü-

fettişe göstermek ve incelemesine sunmak, istendiğinde elektronik, manyetik ve benzeri or-

tamdaki bilgiler ve kayıtların kopyalarını vermek zorundadır.

(2) Müfettişler, görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı der-

nekler ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye

yetkilidir; bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

(3) Denetlenenler, müfettişlerce yöneltilen soruları geciktirmeden yanıtlamakla, mü-

fettişlerce gerek görülen evrak, kayıt ve belgelerin müfettişlerce onaylanmış suretlerini alarak,

asıllarını vermekle yükümlüdür.

(4) Teftiş, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması yapılan denetime

tabi kuruluşların yöneticileri, hizmetin sürat, düzen ve gizlilik içinde yürütülmesi amacıyla,

müfettişlere görevleri süresince konumlarına ve temsil ettikleri makama uygun; bir çalışma

yeri ve hizmet aracı sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almakla görevlidirler.

(5) Denetime başlanan birim görevlilerine daha önceden verilmiş izinlerin kullanılması,

hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, müfettişin istemi üzerine denetim sonuna kadar

durdurulabilir. İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmazlar.

Ancak, müfettişin gerekli gördüğü zorunlu hallerde iznini kullanmaya başlamış olan personel

geri çağrılabilir.

(6) Müfettişler, görevleri ile ilgili konularda bilgi ve uzmanlıklarından yararlanmak

amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarından yeterli sayıda personel görevlendirilmesini talep ede-

bilirler.

(7) Müfettişlerin, görevleri ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki

teknik ve kriminal laboratuvarlarından istedikleri inceleme ve tespit işlemleri süresi içinde so-

nuçlandırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kimlik belgesi ve mühür

MADDE 70 – (1) Müfettişlere ve yetkili müfettiş yardımcılarına beratıyla birlikte birer

resmî mühür ve fotoğraflı kimlik belgesi verilir.

(2) Kimlik belgeleri Bakan tarafından imzalanır.

(3) Kimlik belgelerinde, kimlik sahibine ait bilgiler yer alır.

(4) Müfettişler, kendilerine verilen resmî mührü muhafaza etmek, lüzum ve istek üze-

rine kimlik belgelerini ilgililere göstermek ve müfettişlik görevinden ayrıldıklarında üzerlerinde

bulunan mühür ve diğer malzemeleri eksiksiz olarak teslim etmek zorundadırlar.
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Yazışma usulü, kayıt, raporlama ve dosya işleri
MADDE 71 – (1) Müfettişler, görevleri ile ilgili konularda, denetime tabi kurum ve

kuruluşlar ile resmî ve özel bütün kişi ve kuruluşlarla doğrudan veya Başkanlık aracılığıyla
yazışma yapabilirler. Ancak; Cumhurbaşkanlığı, TBMM, yüksek mahkemeler, diğer bakanlıklar
ile kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve yurt dışı teşkilatlarıyla Başkanlık aracılığıyla ya-
zışma yaparlar.

(2) Müfettişlerce yapılan yazışmalarda numaralandırma; müfettişin mühür numarası/yıl
içinde yazılan yazı sayısı takip edilmek suretiyle verilir.

(3) Müfettişler, yazışma, raporlama ve dosyalama işlemlerinde ilgili mevzuata uygun
hareket ederler.

Haberleşme
MADDE 72 – (1) Müfettişler görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını

Başkanlığa yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirirler. Grup çalışmalarında yazışma ve
haberleşmeler kıdemli müfettiş tarafından yapılır.

Yolluk ve diğer hakların alınması
MADDE 73 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının yolluk ve diğer haklarına ilişkin

işlemler denetim elemanlarının yolluk ve diğer ödemeleri hakkında mevzuata uygun olarak
yapılır.

Çalışma ve hakediş cetveli
MADDE 74 – (1) Müfettişler; çalışmalarını ve yolluklarını düzenleyecekleri çalışma

ve hakediş cetvellerinde gösterirler.
(2) Çalışma ve hakediş cetvelleri, ait olduğu ayı izleyen yedi gün içinde düzenlenerek

Başkanlığa sunulur.
Görev yerinden ayrılma ve izin kullanılması
MADDE 75 – (1) Müfettişler, merkez dışında görevli bulundukları yerden, Başkanlığı

bilgilendirmeden ayrılamazlar.
(2) İşin devamlılığını engellememek ve aksatmamak şartıyla ve geçerli bir sebep üzerine

izin talep eden müfettişlere, Başkanın uygun görmesi üzerine izin verilebilir.
(3) Merkezde ve merkez dışında görevli müfettişler izinden dönüş tarihlerini Başkanlığa

bildirirler.
Yönerge 
MADDE 76 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili diğer hususlar Yönergelerle

düzenlenir.
Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 77 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda, genel hükümlere

göre işlem yapılır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 78 – (1) 16/11/2014 tarihli ve 29177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Yürürlük
MADDE 79 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 80 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DOĞAL GAZ PİYASASI SERTİFİKA YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal
Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ğ) bendi
ile ikinci fıkrasına aşağıdaki (i), (j), (k), (l) ve (m) bentleri  eklenmiştir.

“ğ) Sertifika sahibi, kendi şirketine ortak olacak kişilerden ve sertifika kapsamındaki
faaliyetlerine ilişkin çalışan olarak istihdam edeceği personelden bu Yönetmeliğin 18 inci mad-
desi kapsamında sertifikalı firmada ortak olmaya ve/veya sertifika kapsamındaki faaliyetler ile
ilgili kadrolarda istihdam edilmelerine bir engel olmadığına dair yazılı beyan alır.”

“i) Sertifika sahibi, kendi şirketine ortak olacak kişilerden ve sertifika kapsamındaki
faaliyetlerine ilişkin çalışan olarak istihdam edeceği personelden bu Yönetmeliğin 18 inci mad-
desi kapsamında sertifikalı firmada ortak olmaya ve/veya sertifika kapsamındaki faaliyetler ile
ilgili kadrolarda istihdam edilmelerine bir engel olmadığına dair yazılı beyan alır.

j) Sertifika sahibi ve çalışanları, ilgili dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara mü-
dahale edemez.

k) Sertifika sahibi ve çalışanları, şebekeye/sayaca/tesisata müdahale ederek müşterinin
kaçak doğal gaz kullanımına neden olamaz.

l) Sertifika sahibi, sertifikasız gerçek/tüzel kişilere iç tesisat proje ve yapım işi yaptıra-
maz ve/veya bu kişilerin gerçekleştirdiği işleri üstlenemez.

m) Sertifika sahibi ve çalışanları, iç tesisat imalatında standart dışı malzeme kullanamaz
ve/veya standart dışı uygulamada bulunamaz.”

MADDE 2  – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üze-
re aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Kurul tarafından bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında; sertifika sahibince ilgili da-
ğıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahale edilmesi, şebekeye/sayaca/tesisata müda-
hale ederek müşterinin kaçak doğal gaz kullanımına neden olunması ya da standart dışı mal-
zeme kullanılarak can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde işlem tesis edilmesi gibi yapılan iş-
lemler sonucu sertifikanın iptal edilmesi durumunda; sertifika sahibi kişiler ile gerçek kişi or-
takları ve sertifika iptaline konu fiilden sorumlu olduğu tespit edilen çalışanları Kurum tara-
fından ilgili dağıtım şirketine ve diğer dağıtım şirketlerine yazılı olarak bildirilir.

Sertifikası bu şekilde iptal edilen kişilere, bu kişilerin sahibi/ortağı olan gerçek kişilerin
sahibi/ortağı/çalışanı olduğu başka kişilere, sertifika iptaline konu fiilde sorumluluğu olan ça-
lışanları istihdam eden kişilere veya bu çalışanların da sahibi/ortağı olduğu kişilere; sertifikanın
iptal edildiği tarihten itibaren bir yıl süreyle yeni sertifika verilmez.

Sertifikası bu şekilde iptal edilen kişilerin sahibi/ortağı olan gerçek kişiler ve/veya ser-
tifika iptaline konu fiilde sorumluluğu olan çalışanlar, sertifikanın iptal edildiği tarihten itibaren
bir yıl süreyle başka bir sertifika sahibi firmada, firma sahibi veya ortağı olamazlar, sertifika
kapsamındaki faaliyetler ile ilgili kadrolarda istihdam edilemezler.

Sertifika iptaline konu fiilde sorumluluğu bulunan gerçek kişilerin, bu maddenin ikinci
fıkrası kapsamında sertifikası iptal edilen kişi olmamakla birlikte ortağı/sahibi/çalışanı olmak
bakımından halihazırda sertifikalı bir firma ile ilişkili olması halinde, ilgili sertifika sahibi ta-
rafından söz konusu kişilerin ortaklıktan ve/veya çalışan ise işten çıktığına dair gerekli bilgi
ve belgeler ilgili dağıtım şirketine/Kuruma ibraz edilene kadar bu kişiler sertifikalı firmadaki
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görevleri kapsamında faaliyette bulunamaz. Tüketici mağduriyetine sebebiyet verilmemesi ba-
kımından mevcut yarım kalan işlerin tamamlanması ile sınırlı olmak üzere bu kişiler ilgili da-
ğıtım şirketinin kontrol ve gözetiminde faaliyet gösterebilir.

Bu madde hükümleri,  lisans sahipleri ve tüketicilere verdikleri hizmet kapsamında bu
maddede belirtilen fiiller nedeniyle yapım ve hizmet sertifikasının Kurul tarafından iptal edil-
mesi ve sertifikasız kişilerin bu maddede sayılan fiilleri gerçekleştirmesi nedeniyle haklarında
işlem yapılması halinde de uygulanır.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 ve Ek-9’u ekteki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/9/2002 24887

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 7/11/2003 25282

2- 18/2/2004 25377

3- 21/7/2004 25529

4- 12/5/2005 25813

5- 7/1/2006 26046

6- 8/7/2006 26222

7- 26/7/2006 26240

8- 10/4/2007 26489

9- 4/7/2007 26572

10- 2/7/2008 26924

11- 27/6/2009 27271

12- 3/4/2012 28253

13- 12/6/2012 28321

14- 23/12/2014 29214

15- 25/12/2015 29573

16- 6/1/2017 29940

17- 10/1/2018 30297

18- 4/9/2018 30525

19- 8/12/2018 30619

20- 22/12/2018 30633

21- 6/4/2019 30737
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TEBLİĞLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

DENİZ TEKNOLOJİLERİ VE SANAYİSİ TEKNİK KOMİTESİNİN

OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SVGM-2019/16)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; plan, program ve stratejilerde yer alan ilke ve he-

defler doğrultusunda askeri olmayan sivil gemi ve deniz teknolojileri ile sivil gemi yan sanayi

ürünlerine ilişkin sanayi ve teknoloji politikalarının belirlenmesi, sektörün sorunlarının tespit

edilerek çözüm yollarının geliştirilmesi amacıyla teknik komite oluşturulması ve bu komitenin

çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, askeri olmayan sivil gemi ve deniz teknolojileri ile sivil

gemi yan sanayi ürünlerine yönelik olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsil-

cilerinden oluşan Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik Komitesinin (DENİZ-TEK) görevleri

ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

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

lanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci

maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) DENİZ-TEK: Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında bahsi geçen kurum

ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik Komitesini,

c) Genel Müdür: Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğünü,

d) Sekretarya: DENİZ-TEK’in sekretarya görevini yapmak üzere Genel Müdürlükçe

görevlendirilen ilgili daire başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

DENİZ-TEK’in Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları ile Görevleri 

DENİZ-TEK’in oluşumu

MADDE 5 – (1) DENİZ-TEK aşağıdaki kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur:

a) Genel Müdürlüğü temsilen iki üye.

b) Bakanlık Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

c) Bakanlık Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü temsilen bir

üye.
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ç) Çevre ve Şehircilik Bakanlığını temsilen bir üye.

d) Hazine ve Maliye Bakanlığını temsilen bir üye.

e) Ticaret Bakanlığını temsilen bir üye.

f) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

g) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünü tem-

silen bir üye.

ğ) Savunma Sanayii Başkanlığını temsilen bir üye.

h) Deniz Kuvvetleri Komutanlığını temsilen bir üye.

ı) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını temsilen üniversitelerden iki üye.

i) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını

temsilen bir üye.

j) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu temsilen bir üye.

k) İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odasını tem-

silen bir üye.

l) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odasını temsilen bir

üye.

m) Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliğini temsilen bir üye.

n) Türk Armatörler Birliğini temsilen bir üye. 

o) Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliğini temsilen bir üye.

ö) İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Gemi Sanayicileri Derne-

ğini temsilen bir üye.

p) Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Anonim Şirketini temsilen bir üye.

r) Yalova Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünü temsilen bir üye.

s) Yalova Tersaneciler Derneğini temsilen bir üye.

(2) DENİZ-TEK üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine iki yıl için ilgili kurum ve kuruluşlar

tarafından belirlenir ve Bakanlığa bildirilir.

(3) DENİZ-TEK üyeliğinde görev süresi içerisinde değişiklik yapılması durumunda,

yeni üye bilgisi otuz gün içerisinde Bakanlığa bildirilir. 

(4) DENİZ-TEK üyeliğinin görev süresinin dolması sebebiyle sona ermesi durumunda,

yeni üye bilgisi otuz gün içerisinde Bakanlığa bildirilir, değişiklik bildirimi yapılmadığı tak-

dirde, temsilcinin komite üyeliğinin sonraki iki yıl için de devam edeceği kabul edilir.

DENİZ-TEK’in çalışma usul ve esasları

MADDE 6 – (1) DENİZ-TEK’in çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Toplantılar, Genel Müdürlüğün uygun göreceği tarihlerde gerçekleştirilir.

b) Toplantı gündemi Genel Müdürlük tarafından belirlenir. DENİZ-TEK üyeleri, bir

sonraki toplantıya ilişkin olarak gündem maddesi taleplerini sözlü olarak DENİZ-TEK Baş-

kanına veya yazılı olarak Genel Müdürlüğe iletir.

c) DENİZ-TEK, toplantı gündemini içeren Bakanlık davet yazısı neticesinde, üye tam

sayısının en az 1/2’si ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

ç) DENİZ-TEK’in Başkanlığını Genel Müdür ya da onun yetkilendireceği Bakanlık

temsilcisi yürütür.
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d) DENİZ-TEK’in sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe görevlendirilen ilgili daire

başkanlığı tarafından yürütülür.

e) Toplantıda alınan kararlar, karar defterine yazılır ve kararın bir örneği DENİZ-TEK

Sekretaryası tarafından, toplantıyı müteakiben üyelere gönderilir.

f) DENİZ-TEK tarafından gerek görülen durumlarda, ilgili kurum, kuruluş ve sektör

temsilcileri gözlemci olarak davet edilebilir. Gözlemciler DENİZ-TEK üyelerinin sahip olduğu

haklara sahip değildir.

DENİZ-TEK’in görevleri

MADDE 7 – (1) DENİZ-TEK’in görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Gemi ve deniz teknolojileri ile gemi yan sanayisine ilişkin; üretim, ithalat ve ihracatın

mevcut durumunu tespit ve analiz etmek ve geliştirici önerilerde bulunmak.

b) Gemi ve deniz teknolojileri ile gemi yan sanayisine ilişkin Uluslararası Denizcilik

Örgütü (IMO), Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşların çalışmalarını takip etmek, ül-

kemiz ile diğer yabancı ülkeler arasında işbirliği imkânlarının geliştirilmesine yönelik öneri-

lerde bulunmak.

c) Gemi ve deniz teknolojileri ile gemi yan sanayisine ilişkin sektörlerde karşılaşılan

sorunları tespit etmek, çözüm konusunda önerilerde bulunmak.

ç) Gelişmelere bağlı olarak ilgili mevzuatta yapılacak revizyon çalışmalarını ve hazır-

lanacak yeni teknik mevzuat taslaklarını inceleyerek bunlara ilişkin görüş ve önerilerini bil-

dirmek.

d) Gemi ve deniz teknolojileri ile gemi yan sanayisine ilişkin mevzuatın uygulanması

kapsamında ilgili sektörlerin karşılaştığı sorunları ve/veya açıklık getirilmesi gereken konuları

tespit etmek, tespit edilen bu hususlar doğrultusunda çözüm önerileri geliştirmek.

e) Gemi ve deniz teknolojileri ile gemi yan sanayisine ilişkin olarak dünyada ve ülke-

mizde meydana gelen gelişmeleri takip etmek, Bakanlığa intikal eden sorun ve şikâyetlerle

ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.

f) Gemi ve deniz teknolojileri ile gemi yan sanayisinin geleceğine dair stratejilerin be-

lirlenmesine ilişkin olarak görüş ve önerilerde bulunmak.

g) Gemi ve deniz teknolojileri ile gemi yan sanayisi konusunda üniversite sanayi işbir-

liğine yönelik önerilerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

DENİZ-TEK’in kararlarının niteliği

MADDE 8 – (1) DENİZ-TEK’in kararları tavsiye niteliğinde olup, aldığı kararlar Ba-

kanlık tarafından değerlendirilir.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SAYAÇLAR KOMİSYONUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG/2013-5)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG/2019-32) 

MADDE 1 – 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Sayaçlar

Komisyonunun Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MSG/2013-5)’in 1 inci mad-

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; elektrik, su, gaz, ısı sayaçları ve hacim dönüştür-

me cihazları ile ilgili olarak yapılacak düzenleme ve uygulamalar konusunda çalışmalara alt

yapı oluşturacak komisyonun oluşturulması ve bunun çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; elektrik, su, gaz, ısı sayaçları ve hacim dönüştürme ci-

hazları ile ilgili mevzuat ve uygulamalar konusunda karşılaşılabilecek sorunların çözümüne

ilişkin yapılacak çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinden oluşan

Sayaçlar Komisyonu (SAYKOM)’nun kurulması ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) Cihaz: Hacim dönüştürme cihazını,

c) Genel Müdürlük: Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğünü,

ç) Sayaç: Elektrik, su, gaz ve ısı sayacını,

d) SAYKOM: Sayaçlar Komisyonunu,

ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 5 – (1) SAYKOM aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Genel Müdürlüğü temsilen 3 üye,

b) Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğünü temsilen 1 üye,

c) Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü

temsilen 1 üye,

ç) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünü temsilen 1 üye,

d) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - Ulusal Metroloji Enstitüsünü

temsilen 1 üye,

e) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri

Araştırmalar Merkezini temsilen 1 üye,

f) Türk Standardları Enstitüsünü temsilen 1 üye,

g) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu temsilen 2 üye,

ğ) Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’yi temsilen 1 üye,
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h) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’yi temsilen 2 üye,

ı) Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’yi temsilen 1 üye,

i) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen 1 üye,

j) Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneğini temsilen 2 üye,

k) Ölçüm Sanayicileri ve İşadamları Birliği Derneğini temsilen 1 üye,

l) Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneğini temsilen 2 üye,

m) İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik Sanayi ve

Ticaret A.Ş.’yi temsilen 1 üye,

n) Sayaçların/cihazların uygunluk değerlendirme işlemlerinde faaliyet gösteren her ulu-

sal onaylanmış kuruluşu temsilen 1 üye,

o) Sayaç/cihaz imal eden her yerli firmayı temsilen 1 üye,

ö) Sayaç/cihaz ithal eden firmalarca ayrı ayrı her sektör için kendi aralarında seçecekleri

1 üye,

p) Bakanlık tarafından yetkilendirilen her ısı sayacı servisini temsilen 1 üye.”

(2) Komisyon üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine 2 yıl için ilgili kurum ve kuruluşlar ta-

rafından belirlenir. Bir kurum/kuruluşu temsil eden üyenin ilgili kurum/kuruluşça değiştirilmesi

halinde Bakanlığa bilgi verilir. Yeni üye kalan süreyi tamamlayana kadar görev yapar. Her üye

1 oy hakkına sahiptir.

(3) Komisyon toplantılarına, görevlendirilmiş üyelerin sürekli olarak katılması esastır.

Arka arkaya üç toplantıya geçerli mazereti olmaksızın katılmayan temsilcinin üyeliği düşer ve

kalan süreyi tamamlamak için ilgili kurum/kuruluş tarafından yeni bir temsilci belirlenir.

(4) Yapılacak toplantılara toplantının gündemine göre birinci fıkrada belirtilen üyeler

katılım sağlarlar.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Toplantılar, Bakanlık tarafından belirlenen bir takvim uyarınca yapılır. Komisyon

üyelerinin talebi üzerine Bakanlığın uygun görmesi durumunda da toplantı yapılabilir.”

“e) Toplantıda alınan kararlar elektronik ortamda üyelere gönderilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/3/2013 28603

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/7/2015 29422

Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                                13 Aralık 2019 – Sayı : 30977



YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10917 

—— • —— 
Bitlis Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

 
 10918 

—— • —— 
Bitlis Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

 
 10919 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR KENAR ANAHTARI VE 
LİSANSLARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı muhtelif 

cins ve miktar Kenar Anahtarı ve Lisansları 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, 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, 18.12.2019 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

inceleme sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, 

uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 10905/1-1 
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117 KALEM MUTFAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. İskenderun Teknik Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı 117 

Kalem Mutfak Malzemesi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

teknik şartnamesine uygun olmak kaydıyla, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, 

açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

olarak tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

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

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

ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130 TL) Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış 

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

aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ti 

3 - Cari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

4 - Teklifler, 19.12.2019 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

5 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 11020/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 
Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 
1 Kalem Tıbbi Cihaz Alımları işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesi (f) bendi 

ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı 
kararname eki esaslarının 19. Maddesi Belli İstekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön 
yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet 
edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale kayıt numarası : 2019/649697 
1- İdarenin 
a) Adresi : Gaziantep Üniversitesi Üniversite Bulvarı 27310 

Şehitkamil/Gaziantep 
b) Telefon ve faks numarası : (342) 360 11 85-(342)360 17 01 
c) Elektronik posta adresi : arsfon@gantep.edu.tr 
ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının 
Görülebileceği internet adresi (varsa) : http://bap.gantep.edu.tr 
2- Ön yeterlik konusu malın 
a) Niteliği Türü ve Miktarı : 1 Kalem Tıbbi Cihaz Alımları  
  Bilgisayarlı Tomografi Cihazı  1 Adet 
b) Teslim yeri : Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama 

Hastanesi Radyoloji ABD Proje Yürütücüsünün 
göstereceği yere 

c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 180 takvim günüdür. 
3- Ön yeterlik değerlendirmesinin  
a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep 
b) Tarihi ve saati : 24/12/2019 Salı günü  10:00 
4- Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 

7.1’den görülebilir. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 

7.4’den görülebilir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 

7.5’den görülebilir. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 

7.6’dan görülebilir 
5- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir. 

Ön yeterlik dokümanı 100,00 Türk Lirası ve ihale dokümanı 100 Türk Lirası karşılığı satın 
alınabilir. İhale Doküman bedeli Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk 
Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu 
hesaba yatırabilirler. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 
7- Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 24/12/2019 tarihi ve 10:00 saatine 

kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı 
27310 Şehitkamil/Gaziantep adresine elden teslim edilecektir. 

8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 10939/1-1 
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GAYRİMENKULLER (ARSA) SATILACAKTIR 
Sivas Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu bilgileri bulunan gayrimenkuller (Arsa); 5393 

sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin e bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
36. ve 40. Maddeleri gereğince şartnamesi dahilinde muhammen bedel üzerinden Kapalı Teklif 
Açık Artırma usulü ile ayrı ayrı satılacaktır. 

 

MAHALLESİ ADA PARSEL ALANI 
MUHAMMEN 

BEDEL(TL) 
GEÇİCİ 

TEMİNAT(TL) 
KARDEŞLER 6047 1 5.554,98 m2 4.444.000,00 133.320,00 
KARDEŞLER 5495 17 13.490,33 m2 3.373.000,00 101.190,00 

 
İhalesi; 24 Aralık 2019 Salı günü saat 16:00 'da başlamak üzere her 5 dakikada bir 

Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve 
ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50,00.TL bedel mukabilinde temin edilir. 
İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30'a kadar tekliflerini ve belirlenen tüm 
evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve 
istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.) 

 
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için); 
a- İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerinin gösterir 

belgenin ibrazı,  
b- Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair 

yetki belgesi imza sirküleri, 
c- Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak 

girilmesi halinde ortak girişim belgesi, 
d- Tebligat adreslerinin, ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması 

durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi, 
e- Geçici Teminatı ile şartname bedelini karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi 

ibraz etmeleri, 
f- İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2019 yılı içerisinde alınmış halen 

faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt 
belgesi, 

g- İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir 
Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir. 

h- Yabancı istekliler için; Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları 
taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, fax numarası 
ve elektronik posta adresleri ile yabancı isteklilerin sunacakları yurt dışında düzenlenmiş her türlü 
belgelerin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostille şerhini 
taşımalarını gerekmektedir, 

i- İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir 
Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir. 

j- Dış zarf ile İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 
1-Teklif mektubunu içeren zarf, tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon 

numarası ve teklif vermeye yetkili kişinin imza beyannamesi, imza sirküleri ve hangi işe ait 
olduğunun yazılması(dış zarf) 

2- Teklif mektubu: Teklif mektubunun istekli tarafından imzalanması ve bu mektupta 
şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam 
ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.(iç zarf) 

İLAN OLUNUR. 10904/1-1 
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KAN MERKEZİ VE KAN BAĞIŞ MERKEZİ İNŞAATI YAPIMI 

İHALE EDİLECEKTİR 

Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden: 

1- İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey mahallesi, 2307 ada, 15 parselde kayıtlı 

taşınmaz üzerine bölge kan merkezi ve kan bağış merkezi inşaatı yapımı için imar durumuna 

uygun mimari, statik, mekanik, elektrik projeleri, keşif ve metrajlarının hazırlanarak ilgili kurum 

ve/veya kuruluşlardan onaylatılması işidir. 

2- Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3- İSTEKLİLERİN http://tedarikciportali.kizilay.org.tr/ ADRESİNDEN GİREREK “Tedarikçi 

Olmak İstiyorum” SEKMESİNDEN TEDARİKÇİ PORTALİNE KAYIT YAPTIRMASI 

GEREKMEKTEDİR. https://www.kizilay.org.tr/ adresinden “tedarikçi girişi” ve “tedarikçi olmak 

istiyorum” sekmelerinden de kayıt için erişim sağlanabilecektir. 

4- İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 Beyoğlu/İSTANBUL“ adresindeki 

İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

5- Firmaların ihale zarflarını en geç 07.01.2020 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılay 

Genel Müdürlüğü / Evrak Kayıt Servisine göndermiş olmaları gerekmektedir. 

6- 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 08.01.2020 günü saat 15:00’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 

 10941/1-1 

—— • —— 

DÜZELTME İLANI 

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden: 

12 Aralık 2019 tarih ve 30976 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

TDLHZM-593 / “TPAO ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HAM PETROL TAŞIMA” 

Hizmet Alımı ihale ilanının 4.3.6. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

4.3.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: Petrol ve türevleri ile tehlikeli madde ve 

kimyasal atık taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir. 

 11021/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

1- Şirketimize aşağıda belirtilen miktar kadar sürekli işçi alımı yapılacaktır. 
2- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu aracılığı ile alım yapılacaktır. 
3- Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınladığı tarihten itibaren 5 gün 

içerisinde Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne veya www.iskur.gov.tr internet adresi 
üzerinden başvuru yapabileceklerdir. 

4-Başvuru yapıp nihai listede yer alan adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi 
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sözlü 
sınava tabi tutulacaktır. 

5-Sözlü Sınav Şirketimizde yapılacaktır. 
İlanen duyurulur. 
 

S. NO POZİSYON ADI ADET EĞİTİM SEVİYESİ 

1 SÜREKLİ İŞÇİ 20 
*Ortaöğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden 
mezun olmak 

 
* İlgili bölümler ve talep şartları Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün 

ilanında duyurulacaktır. 10932/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Abdülkadir Geylani Hazretleri Yardımlaşma Vakfı.  
VAKFEDENLER: İhsan Yıldız, Ferit Yıldız, Ahmet Bayazıd. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: Erzurum. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Erzurum 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04.12.2019 tarihli tavzih kararı ile aynı 
mahkemenin tashih şerhli 12.11.2019 tarihli ve E:2018/23, K:2019/417 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Dini, ilmi, eğitsel ve kültürel faaliyetlerin yürütülmesi,… ve vakıf 
senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Erzurum ili Yakutiye ilçesi Müdürge mahallesi 12844 ada, 
21 parselde (eski 496 parsel) kayıtlı taşınmaz ile Erzurum ili Pasinler ilçesi Köprüköy mahallesi, 
2175 parselde kayıtlı taşınmaz. 

YÖNETİM KURULU: Ferit Yıldız, İhsan Yıldız, Ahmet Bayazıd. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Abdülkadir Geylani Hazretleri Yardımlaşma 
Derneği’ne devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 10814/1-1 

http://www.ktb.gov.tr/
http://www.ktb.gov.tr/
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Sağlık Bakanlığından: 
TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALINACAKTIR 
Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A 
maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna 
göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans 
düzeylerinde toplam 8.845 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır. 

Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre 
dağılımı ekte gösterilmiştir. 

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık 
personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi 
üzerinden yayınlanacaktır. 

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve 
ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans 
sınav sonuçları kullanılacaktır. 

Adaylar tercihlerini, 13 – 19 Aralık 2019 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen 
kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek 
yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen 
tercih listeleri geçerli olmayacaktır. 

Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ve Sağlık Fizikçisi pozisyonlarında 
tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü (SADECE YÜKSEK LİSANS VEYA 
DOKTORA PROGRAMLARINDA) öğrenim görmüş adayların, 17 Aralık 2019 Salı günü saat 
17.00’ye kadar Mülga Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına 
şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar; Başkanlığın resmi internet 
sayfasında yayımlanan duyuru ekinde yer alan dilekçe ile birlikte T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik 
Kartının Noter Onaylı örneği ile Yüksek Lisans/Doktora düzeyindeki diploma/mezuniyet 
belgesinin Noter onaylı veya üniversite tarafından “ASLI GİBİDİR” ibaresiyle onaylanmış ıslak 
imzalı örneğini (ve gerekmesi halinde ilave olarak kendi adlarına alınmış YÖK kararı örneğini) 
Mülga Devlet Personel Başkanlığı adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabileceklerdir. 17 
Aralık 2019 tarihi itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır. 

Yüksek lisans veya doktora mezunu Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile 
Sağlık Fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar ise Mülga Devlet Personel 
Başkanlığına herhangi bir başvuru yapmayacaklardır. 

Mülga Devlet Personel Başkanlığına daha önce başvuru yapmış olduğu başvuru sonucu 
bilgileri alınmış yüksek lisans veya doktora mezunu adayların tekrar başvurmalarına gerek 
yoktur. 
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Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine 
göre veya Sağlık Bakanlığı ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri 
dahil) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde 
çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonlara 
yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) 
fıkrasında (*) ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü 
fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu 
pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci 
maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları 
yapılmayacaktır. 

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan 
hüküm:“…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde 
Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, 
fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında 
istihdam edilemezler.” 

(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve 
dördüncü fıkralarında yer alan hükümler:“…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına 
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi 
içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu 
kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. 

Sözleşmesini; 
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan, 
b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara 

ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği 
yapanlardan, 

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş 
yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği 
haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması 
nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü 
kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan 
yeniden istihdam edilebilirler.” 

 
SAĞLIK BAKANLIĞI  

2019/7 KPSS ÖZET TABLOSU 

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARIN UNVAN/BRANŞ VE ÖĞRENİM DÜZEYLERİNE GÖRE DAĞILIMI 

UNVAN BRANŞ 

ÖĞRENİM DÜZEYİ 

TOPLAM LİSANS ÖNLİSANS ORTAÖĞRETİM 

BİYOLOG 
 

8 
  

8 

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 
 

15 
  

15 
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DİL VE KONUŞMA 

TERAPİSTİ  
10 

  
10 

DİYETİSYEN 
 

66 
  

66 

EBE 
 

1.091 
  

1.091 

FİZYOTERAPİST 
 

100 
  

100 

HEMŞİRE 
 

3.236 
 

527 3.763 

İŞ VE UĞRAŞI 

TERAPİSTİ 

(ERGOTERAPİST) 
 

10 
  

10 

ODYOLOG 
 

11 
  

11 

PERFÜZYONİST 
 

20 
  

20 

PSİKOLOG 
 

150 
  

150 

SAĞLIK FİZİKÇİSİ 
 

3 
  

3 

SOSYAL ÇALIŞMACI 
 

123 
  

123 

SAĞLIK TEKNİKERİ ADLİ TIP 
 

10 
 

10 

SAĞLIK TEKNİKERİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI 
 

91 
 

91 

SAĞLIK TEKNİKERİ AMELİYAT 
 

69 
 

69 

SAĞLIK TEKNİKERİ ANESTEZİ 
 

408 
 

408 

SAĞLIK TEKNİKERİ ÇEVRE SAĞLIĞI 
 

109 
 

109 

SAĞLIK TEKNİKERİ DİŞ PROTEZ 
 

77 
 

77 

SAĞLIK TEKNİKERİ DİYALİZ 
 

89 
 

89 

SAĞLIK TEKNİKERİ ECZANE 
 

78 
 

78 

SAĞLIK TEKNİKERİ ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ 
 

16 
 

16 

SAĞLIK TEKNİKERİ EVDE BAKIM 
 

75 
 

75 

SAĞLIK TEKNİKERİ FİZİK TEDAVİ 
 

32 
 

32 

SAĞLIK TEKNİKERİ İLK VE ACİL YARDIM 
 

617 
 

617 

SAĞLIK TEKNİKERİ İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ 
 

6 
 

6 

SAĞLIK TEKNİKERİ LABORATUVAR 
 

460 
 

460 

SAĞLIK TEKNİKERİ ODYOMETRİ 
 

48 
 

48 

SAĞLIK TEKNİKERİ ORTOPEDİ 
 

55 
 

55 

SAĞLIK TEKNİKERİ PATOLOJİK ANATOMİ 
 

38 
 

38 

SAĞLIK TEKNİKERİ RADYOTERAPİ 
 

16 
 

16 

SAĞLIK TEKNİKERİ RÖNTGEN 
 

409 
 

409 

SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER 
 

469 
 

469 

SAĞLIK TEKNİSYENİ İLK VE ACİL YARDIM 
  

303 303 

TOPLAM 4.843 3.172 830 8.845 

 10959/1-1 
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 
 

Firma Adı Vergi No 

İşletmecinin 

Bilinen Adresi Kanuni Dayanağı Borç Türü Borç Tutarı (TL) 

Ankacel 

Bilişim 

Teknolojileri 

San. ve Tic. 

A.Ş. 

Ostim Vergi 

Dairesi 

 

0690494323 

Ostim Mah. 1148 

Sokak No:32 C 

Blok Daire No:2 

Yenimahalle/ 

ANKARA 

4703 sayılı 

Kanunun 5 inci 

maddesi ile 12 nci 

maddesi; 5809 

sayılı EHK 53 ve 

60 ıncı maddesi 

İdari Para 

Cezası 

76.000,00 

(yetmişaltıbinTürkLirası) 

Test 

masrafı 

8,599.00 

(sekizbinbeşyüzdoksan 

dokuzTürkLirası) TL 

 
Yukarıda yer alan Ankacel Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A. Ş.’nin 4703 sayılı Kanun 

uyarınca üreticisi olduğu CONCORD marka, C5 model mobil telefon cihazlarından 2 adet 
numune alınmış olup numune cihaz Kurumumuz Piyasa Gözetim Laboratuvar Müdürlüğünde 
24/03/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon 
Terminal Ekipmanları (TTTE) Yönetmeliği 5’ inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) 
bentlerindeki temel gerekler açısından uygunluğun belirlenmesi amacıyla test edilmiştir. 

CONCORD marka, C5 model için 2161 PGM kayıt numaralı numune cihazın, Piyasa 
Gözetimi Laboratuvarında uygulanan testler sonucunda, TTTE Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendi, CONCORD marka, C5 model için 2160-2161 PGM kayıt numaralı 
numune cihazların TTTE Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki 
temel gereklerde belirtilen değerler açısından UYGUN OLMADIĞI ve CONCORD marka, C5 
model için 2160-2161 PGM kayıt numaralı numuneye ait cihazların TTTE Yönetmeliğinin 5 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki temel gereklerde belirtilen değerler açısından taşıdığı 
risklerin değerlendirilmesi sonucu GÜVENSİZ OLDUĞU değerlendirilmiş olup üreticisi 
hakkında 4703 sayılı Kanunun 5 inci maddesini ihlalden dolayı aynı kanunun 12 nci maddesinin 
birinci fıkrasının (b) bendinde üretici için öngörülen idari para cezasının uygulanmasına karar 
verilmiştir. 

4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair 
Kanun’un 5’inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı davranıldığı ve bu sebepten dolayı aynı 
Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen idari para cezasının 4703 
Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla 
Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün 
Güvenliği ve Denetimi: 2017/13) ile 19.000 TL ve 250.000 TL olarak belirlenen alt ve üst sınır 
değerler arasında, firmanın üç yıl içerisindeki ihlalleri dikkate alınarak 38.000 TL olarak takdir 
edilen esas değerin TTTE Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 27 nci maddesinin 
ikinci fıkrası ile, 5809 sayılı kanunun 60’ıncı maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca bir (1) kat 
artırılması sonucunda 76.000,00 (yetmişaltıbinTürkLirası) idari para cezası uygulanmasına karar 
verilmiştir.  

Diğer taraftan 5809 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi ile 4703 sayılı Kanun’un 10’uncu 
maddesi kapsamında adı geçen firmanın 8,599.00 (sekizbinbeşyüzdoksandokuzTürkLirası)TL test 
masrafını ödemesine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 01/11/2019 tarihli ve 2019/İK-
TED/264 sayılı Kurul Kararı gereği karar verilmiştir. 
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İdari para cezasının bu tutanağın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Bilgi Teknolojileri 
İletişim Kurumu’nun Türkiye Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şube IBAN No: TR26 
0001 0017 4534 2772 8252 50 nolu online tahsilat hesabına ödenmesi, Test Masrafı bedelinin 
tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Ziraat Bankası/Ankara Kamu Kurumsal Şube'de 
bulunan TR26 0001 0017 4534 2772 8252 50 IBAN no'lu hesaba tahakkuk numarası ile 
ödenmesi, ödendi makbuzunun bir örneğinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na ibraz 
edilmesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesi uyarınca idari para cezasının işbu 
tutanağın tebliğini müteakip 60 gün içerisinde peşin ödenmesi halinde idari para cezasının ¼’ü 
oranında indirim yapılacağı, peşin ödemenin kanun yoluna başvurma hakkını etkilemeyeceği, 
Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’na 30 gün içerisinde idari para cezasının biri peşin olmak 
üzere bir yıl içinde dört eşit taksitte ödenmesi başvurusunda bulunulabileceği, taksitle ödemenin 
kabulü halinde taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının 
kalan kısmının muaccel hale geleceği, bu idari para cezasına karşı tebliğ tarihinden itibaren 2577 
sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre 60 gün içerisinde yetkili idare 
mahkemesinde iptal davası açılabileceği, dava açılması halinde ise yürütmenin durdurulması veya 
iptal kararı bulunmadığı sürece idari para cezalarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere gelir veya kurumlar 
vergisi yönünden bağlı bulunduğunuz vergi dairesine gönderileceği, bu bildirimle ilgili vergi 
dairesine yapılan ödemenin de ödendi makbuzunun bir örneğinin Kurumumuza ibrazı tebliğ 
olunur. 10810/1-1 

—— • —— 
Tarsus Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İŞ-KUR ARACILIĞI İLE SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 
Üniversitemiz birimlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri 
kapsamında İŞ-KUR aracılığı ile sürekli işçi alınacaktır. 

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ - KUR’un internet sitesi üzerinden 16-20.12.2019 
tarihleri arasında yayımlanacak olup, şartları sağlayan adayların, başvurularını Mersin İş Kurumu 
İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezlerine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları 
gerekmektedir. 

 
Meslek Kolu İstihdam Durumu Öğrenim Durumu Sayısı Alım Yöntemi 
Özel Güvenlik 

Görevlisi Normal/Daimi En az Ortaöğretim mezunu 
(Lise ve Dengi Okul) 6 Kura ve Sözlü 

Sınav 
 
GENEL ŞARTLAR 
a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerleri Çalıştırabilmelerine İlişkin Kanun 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 

b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 
düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

c) Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar 
verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut 
bunlarla irtibatı bulunmamak, 

http://www.iskur.gov.tr/


13 Aralık 2019 – Sayı : 30977 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 

d) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu 
imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu 
örgütlerin propagandasını yapmamış olmak, 

e) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 
f) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak), 
g) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak. 
 
ÖZEL ŞARTLAR 
a) En az lise ve dengi okul mezunu olmak 
b) 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak 

ve Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak 
c) Son başvuru günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak, 

(20.12.1984-20.12.2001 tarihleri arasında doğmuş olmak) 
 
KURA TARİHİ VE YERİ 
03/01/2020 tarihinde saat 10:00’da Üniversitemiz Konferans Salonu’nda Noter huzurunda 

gerçekleştirilecektir. 
 
MÜLAKAT TARİHİ VE YERİ 
Mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, Üniversitemiz web 

sayfasında (https://www.tarsus.edu.tr internet adresinde) “Duyurular” bölümünde duyurulacaktır. 
Üniversitemiz web sayfasında yapılan duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin 
adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Duyuruda belirtilen tarihlerde başvuru 
yapmayan veya başvuru yapmış olup ta mülakata girmeyen adaylar haklarından vazgeçmiş 
sayılacaklar ve hiçbir hak iddia edemeyeceklerdir. 

 
AÇIKLAMALAR 
1. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş 

Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir. 
2. Talepler Mersin Merkez ve bağlı ilçeler düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi 

itibariyle Mersin’de ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir. 
3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 
4. İŞ-KUR tarafından Üniversitemize bildirilen aday listeleri, kura sonuçları ve diğer her 

türlü duyurular https://www.tarsus.edu.tr internet adresinde “Duyurular” bölümünde ilan 
edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı 
tebligat yapılmayacaktır. İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday 
mülakata alınacaktır. 

5. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. 
Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise 
bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı 
halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. 

6. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından 
göreve başlatılamayanların yerine ihtiyaç duyulacak sayıda aday, yedek adaylar arasından 
belirlenecektir. 10759/1-1 

http://www.tarsus.edu.tr/
http://www.tarsus.edu.tr/
http://www.tarsus.edu.tr/
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Torbalı Belediye Başkanlığından: 
BELEDİYE HİZMET BİNASI, PAZARYERİ ve OTOPARK İLE YAKIN ÇEVRESİ 

ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI YARIŞMA İLANI 
1. Yarışmanın Türü ve Şekli
Yarışma, Torbalı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 4734 

sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi doğrultusunda serbest, ulusal ve tek kademeli olarak 

yapılacaktır. Yarışma konusu birden fazla meslek disiplinini ve sanat dalının katkısını 
gerektirecek türden konuları kapsamaktadır. Bu amaca hizmet etmek üzere; belirtilen niteliklere 
uygun, kentin gelecekteki yapılaşmasına örnek teşkil edecek mekânların oluşması için “Mimarlık, 

Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel 
Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği'ne” uygun olarak kültür, sanat, bilim, çevre ve etik değerler 
dikkate alınarak, rekabet yoluyla çeşitli seçeneklerden en uygun tasarımı seçmek ve güzel 

sanatları teşvik etmek amacıyla yarışmaya çıkılmaktadır. 
2. Yarışmanın Yeri ve Konusu
İzmir İli, Torbalı İlçesi Tepeköy Mahallesinde, aşağıda detayları belirtilen parsellerde 

toplam 18.915 metrekarelik, üzerinde mevcut belediye hizmet binasının bulunduğu, açık alanların 
otopark ve pazaryeri olarak kullanıldığı alandır. 

Torbalı ilçesinde yeni bir kent merkezi oluşturulmasına yönelik; Torbalı Belediyesi 

Hizmet Binası ile birlikte kapalı otopark gereksinimini karşılayacak, ayrıca haftanın bir günü ilçe 
pazarının kurulacağı, haftanın altı günü ise bir kent meydanı karakterine sahip olacak mekânları 
içeren çok yönlü, özgün ve işlevsel projelerin elde edilmesi amaçlanmıştır. 

Söz konusu alan konum ve önem açısından ilçenin kimliğine katkı sağlayacak kamusal 
alanların başında gelmektedir. Yarışma sonucunda, söz konusu alanda güncel, işlevsel, gece ve 
gündüz sürekli kullanım alternatifleri yaratan, çevresiyle güçlü ilişkiler geliştiren, kentsel yaşam 

kalitesine katkı sağlayan; mimarlık, şehircilik, peyzaj mimarlığı ve tüm mühendislik alanlarında 
çağdaş ve ekonomik çözümler öneren disiplinler arası bir bakış açısıyla geliştirilen projelerin elde 
edilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle ‘Torbalı Belediyesi Belediye Hizmet Binası, Pazaryeri ve 

Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması’ açılmıştır. 
3. Yarışmaya Katılma Koşulları
• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, yarışmanın türüyle ilgili odası üyesi olmak

ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak, 
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen 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 katılmış olmamak.
• Yarışma Şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,

• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak
katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir), 
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• 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 gereğince geçici veya 

sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak, 

• Ekip olarak katılımlarda idareye karşı ekibi temsilen mimar bir ekip temsilcisi 

belirlemiş olmak, 

4- Yarışma Takvimi 

Yarışmanın İlanı :             13.12.2019, Cuma 

Sorular için son gün :  13.01.2020, Pazartesi (17.00’ye kadar) 

Cevapların İlanı :  20.01.2020, Pazartesi 

Proje Teslim Tarihi :  17.03.2020, Salı (17.00’ye kadar) 

Kargonun idare tarafından teslim alınacağı son gün:  20.03.2020, Cuma (17.00’ye kadar) 

Jüri değerlendirme ve sonuçlandırma teslim tarihinden 15 gün (on beş) gün içinde 

yapılacaktır. 

Sergi ve kolokyum yeri ve tarihi yarışma sonuçlarının ilanı ile birlikte duyurulacaktır. 

5- Yarışma Jüri Üyeleri 

5.1. Danışman Jüri Üyeleri 

R. İsmail UYGUR 

Yenal AKGÜN 

H. İbrahim ALPASLAN 

Torbalı Belediye Başkanı 

Mimar 

Mimar 

İlyas ÇİMEN 

Çiçek GÜLTEKİN ELBİR 

Salih SARIDOĞAN 

Torbalı Belediye Başkan Yardımcı 

Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı 

Torbalı Belediyesi Zabıta Müdürü 

Hafize Gülden BOLATOĞLU Peyzaj Mimarı, Torbalı Belediyesi  

5.2. Asil Jüri Üyeleri 

Cem SORGUÇ 

Deniz ALKAN 

Ayşegül ALTINÖRS ÇIRAK 

Kemal Can ÇİNİCİ 

Pınar GÖKBAYRAK 

Can KAYA 

Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ 

Mimar  

İnşaat Mühendisi 

Şehir Plancısı 

Mimar 

Mimar 

Mimar 

Peyzaj Mimarı 
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5.3. Yedek Jüri Üyeleri 
Seçici Kurul Yedek Üyeleri: 
İsmet HANER 
 
Dalya HAZAR 
İnci UZUN 
Hatice SÖNMEZ TÜREL 

 
İnşaat Mühendisi, Torbalı Belediyesi İmar ve 
Şehircilik Müd. 
Şehir Plancısı 
Mimar 
Peyzaj Mimarı 

5.4. Raportörler 
Kemal KURU 
Çağlar ÖZKACAR 
Serkan TEKİN 
 

Muhasebeci, Torbalı Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü 
Şehir Plancısı, Torbalı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 
K.S.T.T, Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür 
Vekili 

6. Ödüllerin Sayısı ve Tutarı 
• 1. Ödül 100,000 TL 
• 2. Ödül 75,000 TL 
• 3. Ödül 50,000 TL 
• 1.Mansiyon 25,000 TL 
• 2.Mansiyon 25,000 TL 
• 3.Mansiyon 25,000 TL 

7. Yarışma Başvurusuna İlişkin Esaslar 
Yer görme zorunlu olmamakla birlikte, jüri, yarışmacıların yer görmesini tavsiye 

etmektedir. 
Şartname almak için Torbalı Belediyesi’nin Türkiye Vakıflar Bankası Torbalı Şubesi 

TR08 0001 5001 5800 7286 8111 00 numaralı IBAN hesabına, “Torbalı Belediyesi Belediye 
Hizmet Binası, Pazaryeri ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması Şartname 
Satış Bedeli” açıklamasıyla 100,-TL (Yüz Türk Lirası) yatırılması ve dekontun yarışma 
raportörlüğüne ibrazı gerekmektedir. Yarışmacılar dekont ile ad, soyad, T.C. kimlik no, iletişim 
ve adres bilgilerini yarisma@torbali.bel.tr e-posta adresine göndererek veya Torbalı Belediyesi 
Belediye Hizmet Binası, Pazaryeri ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması 
Raportörlüğü Tepeköy Mahallesi Atatürk Meydanı No:1 Torbalı Belediyesi İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü Kat:3, 35860 Torbalı/İZMİR adresine getirilerek şartname edinilerek yarışmaya 
katılabilirler.  

8. Yarışmayı Düzenleyen İdareye Ait İletişim Bilgileri 
Torbalı Belediyesi Belediye Hizmet Binası, Pazaryeri ve Otopark ile Yakın Çevresi 

Ulusal Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü, Tepeköy Mahallesi Atatürk Meydanı No:1 Torbalı 
Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kat:3, 35860 Torbalı/İZMİR 

Telefon:  0232 856 66 66/164-165 
Web:  yarisma.torbali.bel.tr 
E-posta:  yarisma@torbali.bel.tr 
 10644/1-1 
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Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. 
maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 
2'inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 1 (Bir) adet sözleşmeli 
personel alınacaktır. 

 
UNVAN 
KODU UNVAN 

ÖĞRENİM 
DURUMU ADET ARANAN NİTELİKLER 

01 Tekniker 

Meslek Yüksek 
Okullarının Bilgisayar 
Donanımı Bölümünden 

Mezun Olmak 

1 

*İletişim Altyapısı Bakım ve İletişimi, 
Tıbbi Görüntüleme Arşivleme ve İletişim 
Sistem(PACS) ve İleri Web Programlama, 
Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri, Yazılım 
Kullanıcı, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 
(VTYS), Sistem Bakım-Onarım eğitimlerine 
katılmış olmak ve belgelendirmek. 
 
*Oracle Database 11 g:Administration 
Workshop eğitim sertifikasına sahip olmak 
ve belgelendirmek. 
 
*En az 10 (on) yıl Üçüncü Basamak 
Kamu Hastanelerinde çalışmış olmak ve 
belgelendirmek. 

 
NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen 
özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. Maddesinde (A fıkrasının 4, 
5, 6 ve 7. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır. 

 
GENEL ŞARTLAR: 
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
4. Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli 
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin 
iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık 
suçlarından mahkum olmamak, 

5. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına 
gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut 
ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

7. Önlisans mezunları için KPSSP93 puanı esas alınacaktır. 
8. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B 

maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar 
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih 
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 
edilemezler." hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları 
yapılmayacaktır.)  
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I. ÖZEL ŞARTLAR: 
1. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak,aranan nitelikleri taşımak ve 

belgelendirmek. 
2. Önlisans mezunlarının 2018 KPSS (B) sınavına girmiş olması. 
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
 
II. BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN EVRAKLAR: 
Adayların bu ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvurmaları 

gerekmektedir. (13/12/2019- 27/12/2019 tarihleri arasında resmi çalışma günlerinde ve mesai 
saatleri içerisinde (08:00- 17:00)) 

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Türkiye Cumhuriyet kimlik numarasınında yer aldığı nüfus 
cüzdanı aslı ibraz edilecektir.) 

2. Diploma Fotokopisi ve/veya mezuniyet belgesi fotokopisi. (Aynı zamanda asılları ibraz 
edilecektir.) 

3. Adli Sicil Kaydı. (E-Devlet üzerinden alınan Barkodlu Belge olacaktır.) 
4. Önlisans mezunları için 2018 KPSS(B) sınavına girmiş olduğunu gösterir belge. 

(KPSS sonuç belgesi) 
5. Aranan nitelikleri kanıtlayıcı belgeler. 
6. Deneyim ve hizmet şartı olan unvan kodlarındaSGK Hizmet Cetveli (Barkodlu) veya 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışanlar için onaylı hizmet cetveli. 
7. 1(Bir) Adet Fotoğraf (http://hastane.selcuk.edu.tr web sitemizden temin edilecek 

başvuru formuna yapıştırılacaktır.) 
8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 
9. Başvurular şahsen yapılacak olup, adayın kendisinin gelemeyecek durumda olması 

halinde ise noter onaylı vekalet verdiği bir kişinin vekalet belgesinin aslı ile şahsen başvurması 
halinde başvuru kabul edilecektir. 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Web Sitemizden (http://hastane.selcuk.edu.tr web) 
temin edilecek başvuru formunu doldurarak şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile 
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.) 

 
Not: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 

Esasların “Ek madde 7” maddesi gereğince: (Karar Sayısı: Ek: 12/3/2012-2012/2964) Başvuru 
yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ilişkin 
yazılı beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile 
ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, 
atamaları yapılmış ise atamaları iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise 
bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur. 

 
III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 
Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Hastanemiz http://hastane.selcuk.edu.tr 

web adresinde ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil 
kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlar 
Hastanemiz web sayfasından (http://hastane.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde 
olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde 
istenen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları 
Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak 
teslim etmeyen adaylar haklarını kaybetmiş olacaktır. 10758/1-1 
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DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından: 
GAZİPAŞA OVASI (17/4 ANTALYA GAZİPAŞA ALT HAVZASI) 

YERALTI SUYU İŞLETME SAHASI İLANI 
1- Ekli haritada sınırları belirlenen sahalar, 167 sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanunun 

3. Maddesine göre “Gazipaşa Ovası (17/4 Antalya Gazipaşa Alt Havzası) Yeraltısuyu İşletme 
Sahası” olarak tespit edilmiştir. 

2- “Gazipaşa Ovası (17/4 Antalya Gazipaşa Alt Havzası) Yeraltısuyu İşletme Sahasının 
emniyetli yeraltısuyu rezervi 48,096 hm3 /yıl’dır. 

3- “Gazipaşa Ovası (17/4 Antalya Gazipaşa Alt Havzası) Yeraltısuyu İşletme Sahası” nda 
167 sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanunun 8.maddesi ile Yeraltısuları Tüzüğünün 4.maddesi 
gereğince; su temini maksadıyla açılacak 10m.den derin kuyu, tünel vb. kazılar için belge 
alınması gerekmektedir. 

4- 167 sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanuna göre açılan su yapılarına yapılan tahsislerde 
emniyetli yeraltısuyu işletme rezervine erişildiğinde, ekli haritada belirlenen sahalarda bu 
kanunun 8.maddesi kapsamındaki her derinlik ve çapta kuyu, tünel, galeri veya her türlü 
yeraltısuyuna ilişkin su alma yapısının inşasına izin verilmeyecek ve yeni yeraltısuyu tahsisi 
yapılmayacaktır. 

5- “Gazipaşa Ovası (17/4 Antalya Gazipaşa Alt Havzası) Yeraltısuyu İşletme Sahası” nın 
ilanının yürürlüğe girmesinden sonra; 29.11.1966 tarih ve 12464 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “ Gazipaşa Ovası İşletme Sahası” ilanı yürürlükten kalkar.  

6- Bu yeraltısuyu işletme sahası ilanı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Onay’ını ve Resmi 
Gazete’de yayımlanmasına müteakip yürürlüğe girer. 
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DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından: 
GAZİPAŞA OVASI (17/5 ANTALYA GAZİPAŞA - ZAYTİNADA ALT HAVZASI) 

YERALTI SUYU İŞLETME SAHASI İLANI 
1- Ekli haritada sınırları belirlenen sahalar, 167 sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanunun 

3. Maddesine göre “Gazipaşa Ovası (17/5 Antalya Gazipaşa-Zeytinada Alt Havzası) Yeraltısuyu 
İşletme Sahası” olarak tespit edilmiştir. 

2- “Gazipaşa Ovası (17/5 Antalya Gazipaşa-Zeytinada Alt Havzası) Yeraltısuyu İşletme 
Sahasının emniyetli yeraltısuyu rezervi 3,723 hm3 /yıl’dır. 

3- “Gazipaşa Ovası (17/5 Antalya Gazipaşa-Zeytinada Alt Havzası) Yeraltısuyu İşletme 
Sahası” nda 167 sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanunun 8.maddesi ile Yeraltısuları Tüzüğünün 
4.maddesi gereğince; su temini maksadıyla açılacak 10m.den derin kuyu, tünel vb. kazılar için 
belge alınması gerekmektedir. 

4- 167 sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanuna göre açılan su yapılarına yapılan 
tahsislerde emniyetli yeraltısuyu işletme rezervine erişildiğinde, ekli haritada belirlenen sahalarda 
bu kanunun 8.maddesi kapsamındaki her derinlik ve çapta kuyu, tünel, galeri veya her türlü 
yeraltısuyuna ilişkin su alma yapısının inşasına izin verilmeyecek ve yeni yeraltısuyu tahsisi 
yapılmayacaktır. 

5- Bu yeraltısuyu işletme sahası ilanı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Onay’ını ve Resmi 
Gazete’de yayımlanmasına müteakip yürürlüğe girer. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında İmzalanan 2008-2010

Yıllarına Ait 6 Finansman Anlaşmasının Sona Erme Tarihlerinin Uzatılmasına
İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Mektup
Teatisi Yoluyla İmzalanan Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 1828)

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar:

2019/432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440)

YÖNETMELİKLER
–– Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Yönetmeliği
–– Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine

Dair Tebliğ (No: SVGM-2019/16)
–– Sayaçlar Komisyonunun Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No:

MSG/2013-5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MSG/2019-32)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 23/10/2019 Tarihli ve 2015/6354 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 23/10/2019 Tarihli ve 2016/40621 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 23/10/2019 Tarihli ve 2016/73556 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/11/2019 Tarihli ve 2016/6190 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/11/2019 Tarihli ve 2016/8660 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/11/2019 Tarihli ve 2016/866 Başvuru Numaralı

Kararı

YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 5, 14 ve 23. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

NOT: 12/12/2019 tarihli ve 30976 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 1236 sayılı
TBMM Kararı yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri
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