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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2019 tarihli ve 30995 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin on altıncı
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(16) Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden bitkisel yağların, madeni yağ-
ların ve pillerin aynı ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması durumunda ham-
madde olarak tedarik edilen bu ürünlerin ithalatçıları/üreticileri tarafından beyan yapılır ancak
hammadde olarak kullanılan bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Depozito uygulamasına yönelik iş ve işlemler, 24/12/2020 tarihli ve 7261 sayılı
Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
ile kurulan ve Bakanlıkça belirlenen çevre strateji ve politikaları doğrultusunda faaliyet gösteren
Türkiye Çevre Ajansı tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında gerçekleştirilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/12/2019 30995 (4. Mükerrer)
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İçişleri Bakanlığından:
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE
TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mülkiye Teftiş Kurulu ve mülkiye müfettiş-

lerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usullerini düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Mülkiye Teftiş Kurulu ve mülkiye müfettişlerinin görev, yetki ve

sorumlulukları ile çalışma usullerini kapsar.
(3) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen hususlar bakımından 3/5/2016 tarihli ve

6713 sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları

Kanununun 7 nci maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 260 ıncı
maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

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

diğer kamu görevlileri bakımından adli, idari, hukuki, mali ve disiplin işlemleri yapılmasına
gerek olup olmadığının tespiti amacıyla yapılan işlem ve faaliyetleri,

b) Bağlı kuruluş: Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Gü-
venlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,

c) Bakan: İçişleri Bakanını,
ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
d) Başkan: İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanını,
e) Başkanlık: İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığını,
f) Birim: Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez ve yurt dışı teşkilatlarındaki hizmet

birimlerini, valilik ve kaymakamlıklar ile merkez hizmet birimlerinin il ve ilçe düzeyindeki
teşkilatlarını; il özel idaresi, belediye, köy ve bunlara bağlı veya bunların kurdukları birlik, ku-
ruluş, işletme, müessese ve teşebbüsleri,

g) Değerlendirme: Müfettişlerce mülki idare amirleri ile diğer personelin genel tutum
ve davranışları, performansları ile hizmet ve çalışmalarının tespit edilerek mevzuat, etik ilkeler
ve hizmet gerekleri bakımından irdelenmesi suretiyle ortaya konulan kanaati,

ğ) Denetim: Birimlerin iş ve işlemlerinin kalitesini, verimini, etkililiğini, hukuka uy-
gunluğunu, hizmetlerdeki eksiklikleri tespit etmek ve hizmet standartlarının iyileştirilmesini
sağlamak, bu kapsamda personeli işbaşında değerlendirmek amacıyla haberli veya habersiz
olarak yapılan işlem ve faaliyetleri,

h) Disiplin soruşturması: Personelin disiplin hukukundan doğan sorumluluklarının sap-
tanması amacıyla disiplin amirleri tarafından yapılan veya yaptırılan işlem ve faaliyetleri,

ı) Elektronik belge yönetimi sistemi: Fiziksel ortamda mevcut olan belgelerin elektronik
ortama geçirilmesi ya da elektronik ortamdaki belgelerin üretilmesi ve bu belgelerin kontrol
edilmesi, düzenlenmesi, kullanılması ve arşivlenmesi için yapılan programları ve uygulama-
ları,
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i) Genel teftiş: Birimlerin faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı ol-
mak, personelin ve birimlerin gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir
ve tutarlı hale gelmesine rehberlik etmek amacıyla hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata,
önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre
tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek
suretiyle yapılan işlem ve faaliyetleri,

j) Grup başkanı: Birden fazla müfettiş tarafından yürütülen teftiş ve denetimlerde kı-
demli müfettişi,

k) Haksız fiil: Kişinin diğer kişilere zarar verici nitelikteki kusurlu ve hukuka aykırı
eylemlerini,

l) İhbar: Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin hukuka aykırı eylem, tutum veya dav-
ranışlarının, herhangi bir kişi tarafından yetkili mercilere bildirilmesini,

m) İnceleme: Bakanlığın görev alanına giren konuların analiz edilmesi ve Bakanlık
stratejisinin tespiti ve geliştirilmesine katkıda bulunulması, Bakanlığın kuruluş amaçlarına uy-
gun olarak kurumsal yapıların ve süreçlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi, teftiş ve denetime
ilişkin ulusal ve uluslararası gelişmelerin izlenmesi ve buna ilişkin standartların belirlenmesi
ve geliştirilmesi, kurum ve kuruluşların hizmet sunum kalitesinin arttırılması, görevlilerin per-
formanslarının iyileştirilmesi; Bakanlığın teşkilat, malzeme, kadro, hizmet standartları, çalışma
yerleri, bütçe, kaynak kullanımı, mevzuat ve benzeri konularda durum ve sorunlarının tespiti
ve çözüm önerilerinin ortaya konulması amacıyla yapılan çalışmaları,

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

o) Kişilerden alacaklar hesabı: Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile ma-
halli idarelerin muhasebelerinin hesap planlarında yer alıp, bu idarelerin faaliyet alacakları ve
kurum alacakları dışında kalan ve yine bu idarelerce tespit edilen kamu zararından doğan ala-
caklar ile diğer alacakların izlenmesi için kullanılan hesabı,

ö) Kurul: Mülkiye Teftiş Kurulunu,
p) Kurum ve kuruluşlar: Bakanlığın merkez birimleri, bağlı kuruluşları ve bunların yurt

dışı teşkilatı, il ve ilçeler ile mahalli idareleri ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları,
bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararname-
leriyle kurulmuş birlik, işletme, müessese ve teşebbüsleri, eğitim ve öğretim kurumlarını,

r) Mahalli idare: İl özel idaresi, belediye ve köyler ile bunlara bağlı veya bunların kur-
dukları ya da üye oldukları birlik ve idareleri,

s) Mevzuat: Kanun, kanun hükmünde kararname, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, tü-
zük, yönetmelik, yönerge ve diğer düzenleyici idari işlemleri,

ş) Müfettiş: Mülkiye Müfettişini, Mülkiye Başmüfettişini ve Vali-Mülkiye Başmüfet-
tişini,

t) Mülki idare amiri: Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfındaki memurları,
u) Ön inceleme: 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlile-

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

ü) Özel teftiş: Birimlerin belli konulardaki faaliyet ve işlemlerinin teftiş edilmesini,
v) Personel: Kamusal faaliyetin yürütülmesine seçilme yoluyla katılan kişiler hariç ol-

mak üzere kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her statüdeki kamu hizmeti görevlilerini,
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y) Sebepsiz zenginleşme: Bir kimsenin haklı bir neden olmaksızın bir başkasının mal
varlığından veya emeğinden zenginleşmesini,

z) Soruşturma: 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet
ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrası ve 20 nci maddesi uyarınca memurlar ve diğer kamu görevlilerinin aynı Kanun
kapsamındaki suçlar bakımından sorumluluklarının saptanmasına yönelik olarak müfettişlerce
yapılan işlem ve faaliyetleri,

aa) Şikâyet: Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin hukuka aykırı eylem, tutum veya
davranışlarının, bunlardan zarar gören veya mağdur olanlar ya da bunların kanunî temsilcileri
veya ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları tarafından, yetkili mercilere bildirilmesini,

bb) Teftiş: Genel teftişi ve özel teftişi,
cc) Yatırım izleme koordinasyon başkanlıkları: Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu

illerde kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi
ve koordinasyonu, acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi,
ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine
edilmesi, temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu kurum
ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesini gerçekleştirmek üzere valiye
bağlı olan kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli kuruluşları,

ifade eder.
İKİNCİ KISIM

Kuruluş, Görevler ve Yetkiler

BİRİNCİ BÖLÜM
Kurulun Kuruluşu, Bağlılığı, Görev ve Yetkileri

Kuruluş
MADDE 4 – (1) Kurul; başkan ve müfettişlerden oluşur.
(2) Kurulun idari ve mali işleri şube müdürlükleri ve bürolarca yürütülür.
Bağlılık ve yetki
MADDE 5 – (1) Kurul, doğrudan Bakana bağlıdır.
(2) Müfettişler, görevlerini Bakan adına yaparlar.
(3) Müfettişlere; Cumhurbaşkanı, Bakan ve Başkan dışında hiçbir makam veya merci

emir ve talimat veremez.
Kurulun görevleri
MADDE 6 – (1) Kurul, Bakanın emri veya onayı üzerine aşağıdaki görevleri yerine

getirir:
a) Kurum ve kuruluşların iş, işlem ve hesaplarını teftiş etmek ve denetlemek.
b) Kurum ve kuruluşların personeli ile mahalli idarelerin organları ve diğer kamu gö-

revlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlarla ilgili olarak araştırma, ön inceleme, soruş-
turma ve/veya disiplin soruşturması yapmak.

c) Çeşitli konularda inceleme yapmak.
ç) Mahalli idarelerle bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla veya

Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş birlik, işletme, müessese ve teşebbüslerce yü-
rütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve
esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin tespit edilmesi halinde, aksama-
nın giderilmesi amacıyla Bakana önerilerde bulunmak.

d) Mevzuatla öngörülen hallerde mahalli idarelerin meclisleri ile mahalli idareler tara-
fından kurulan birlik meclislerinin feshi, mahalli idarelerin seçilmiş üyelerinin görevden uzak-
laştırılması ile ilgili işlemleri teklif ve takip etmek.
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e) Bakanlığın görev alanı kapsamında, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliş-
tirilmesi ile ilgili idari uygulamaları incelemek ve teftiş etmek.

f) Kurum ve kuruluşların iş ve işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesine, verimlilik,
etkililik ve tutumluluğun sağlanmasına yönelik rehberlik hizmetleri vermek, yürütülen eğitim
ve rehberlik çalışmalarına katkı sağlamak, kurum ve kuruluşların yıllık genel hizmet içi eğitim
programlarına ve bunların uygulanmasına ilişkin olarak görüş bildirmek.

g) Yönetim sistemlerinin, kurumsal yapıların ve süreçlerin geliştirilmesi ile ilgili çalış-
malar yapmak ve öneriler geliştirmek.

ğ) Mevzuatın hazırlanması ve uygulanması ile ilgili çalışmalar yapmak ya da yapılan
çalışmalara katılmak.

h) Özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şir-
ketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemek.

ı) Dernekler ve şubelerinin, derneklerin ve vakıfların üst kuruluşlarının; 26/3/1987 ta-
rihli ve 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanuna göre
kurulan teşekküllerin; yabancı dernek, vakıf ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’deki
şube ve temsilcilikleri ile 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 5 inci madde-
sine göre verilen her türlü izin ve faaliyetin denetimini yapmak.

i) Teftiş ve denetime ilişkin standartları belirlemek ve geliştirmek.
j) Mahalli idareler ile bunlara bağlı kurum ve kuruluşların denetim ve soruşturma bi-

rimlerinin düzenlemeleri hakkında görüş vermek.
k) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Kurulun görev ve yetki alanı, kurum ve kuruluşların yurt dışı teşkilatını da kapsar.
Başkanın görev ve yetkileri
MADDE 7 – (1) Başkan, müfettiş sıfat ve yetkilerini haiz olup, görev ve yetkileri aşa-

ğıda gösterilmiştir:
a) Kurulu yönetmek.
b) Müfettişliğe atanacaklarla ilgili işlemleri yürütmek.
c) Teftiş ve denetim standartlarının belirlenmesine ve geliştirilmesine ilişkin çalışmalar

yaptırmak.
ç) Teftiş rehberlerini hazırlatmak.
d) Başkanlığın ve müfettişlerin yıllık çalışma, teftiş ve denetim programlarını hazırla-

mak.
e) Bakanlık merkez birimleri ve bağlı kuruluşlarının denetim birimlerinin teftiş ve de-

netim programları arasında koordinasyonu sağlamak.
f) Başkanlık tarafından resen alınması uygun görülen görev onaylarını hazırlamak ve

Bakana sunmak.
g) Bakanın teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması

onayı üzerine, müfettişleri görevlendirmek, görevlerin dengeli ve adil olarak dağıtılmasını sağ-
lamak ve emirlerin uygulanışını izlemek.

ğ) Bakanın gerekli gördüğü hallerde, bizzat teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön
inceleme ve disiplin soruşturması yapmak.

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

ı) Raporların ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.
i) Kurum ve kuruluşların iş ve işlemlerinin hukuka uygun, verimli, etkili ve tutumlu

olarak yürütülmesine yönelik rehberlik hizmetlerinin verilmesine katkıda bulunmak.
j) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun

çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak.
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k) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci
maddesi hükmü uyarınca faaliyet raporunu hazırlamak.

l) İnceleme yapmak ve meslek bilgilerini geliştirmek amacıyla dış ülkelere gönderilecek
müfettişleri bu Yönetmelikteki esaslara göre belirlemek.

m) Müfettişlere yönelik hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulan-
masını sağlamak.

n) Görevleri sebebiyle haklarında ceza ve/veya hukuk davaları açılan müfettişlere, sa-
vunma haklarını kullanmalarında ve davalarının takibinde yardımcı olmak.

o) Talepleri halinde Bakanlık teşkilatı ile bağlı kuruluşların ve mahalli idarelerin per-
sonelinin yetiştirilmelerine katkıda bulunmak.

ö) Kurulun ve müfettişlerin giderlerini incelemek ve düzen altında tutmak, bütçe tek-
lifini hazırlamak.

p) Büro hizmetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak.
r) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Başkan yardımcılığı
MADDE 8 – (1) Fiilen en az beş yıl müfettişlik görevi yapmış olanlar arasından Bakan

onayıyla yeteri kadar başkan yardımcısı görevlendirilir.
Başkan yardımcılarının görevleri
MADDE 9 – (1) Başkan yardımcıları;
a) Rapor ve layihalarda, mevzuat hükümlerine, Kurulun yerleşik görüşlerine aykırı eleş-

tiriler, tavsiyeler, yanlışlıklar ve eksiklikler varsa, bunların düzeltilmesi ve tamamlatılması,
müfettişin bu konuda aydınlatılması ve Kurulda görüş birliğinin sağlanması,

b) Rapor ve layihaların yerlerine gönderilmesi,
c) İnceleme raporlarına ilişkin Başkanlık görüşünün belirlenmesi,
ç) Yıllık çalışma ve teftiş programlarının hazırlanması,
işlerinde ve Başkan tarafından verilecek diğer görevlerde Başkana yardımcı olarak ça-

lışırlar.
(2) Başkan yardımcıları müfettiş sıfat ve yetkilerini haiz olup, gereken hallerde kendi-

lerine teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin soruşturması
görevleri verilebilir.

Çalışma merkezleri
MADDE 10 – (1) Kurulun merkezi Ankara’dır.
(2) Bakanın onayıyla, Kurul merkezinin bulunduğu Ankara dışında da çalışma merkez-

leri ve bunlara bağlı bürolar kurulabilir. Çalışma merkezleri aynı usulle kaldırılabilir. Bu ça-
lışma merkezlerindeki başmüfettişlerden biri; çalışma merkezinde Başkanlıkça verilen emir-
lerin yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi ve müfettişlerin büroyla ilişkilerinin
düzenlenmesi amacıyla çalışma merkezi sorumlusu olarak Bakan onayı ile görevlendirilir.

(3) Müfettişlerin çalışacakları merkezler, Bakanın onayıyla belirlenir.
Başkana vekâlet
MADDE 11 – (1) Başkanın izin, hastalık gibi geçici sebeplerle görevinin başında bu-

lunamadığı durumlarda başkan yardımcılarından biri; herhangi bir sebeple Başkanlığın boşal-
ması halinde ise atama yapılıncaya kadar, başkan yardımcılarından biri veya bir başmüfettiş
Bakan tarafından Başkan vekili olarak görevlendirilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Müfettişlerin Görev ve Yetkileri

Görev ve yetkiler
MADDE 12 – (1) Müfettişlerin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Kurum ve kuruluşların iş, işlem ve hesaplarını teftiş etmek ve denetlemek.
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b) Mahalli idarelerle bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla veya
Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş birlik, işletme, müessese ve teşebbüslerce yü-
rütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve
esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin tespit edilmesi halinde, durumu
raporla Başkanlığa bildirmek.

c) Kurum ve kuruluşların personeli ile mahalli idarelerin organları ve diğer kamu gö-
revlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlarla ilgili olarak araştırma, ön inceleme, soruş-
turma ve/veya disiplin soruşturması yapmak.

ç) Mahalli idarelerin meclisleri ile mahalli idareler tarafından kurulan birlik meclisle-
rinin feshini gerektiren hallere ilişkin araştırma yapmak.

d) Özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şir-
ketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemek.

e) Dernekler ve şubelerinin, derneklerin ve vakıfların üst kuruluşlarının; 3335 sayılı
Kanuna göre kurulan teşekküllerin; yabancı dernek, vakıf ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların
Türkiye’deki şube ve temsilcilikleri ile 5253 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre verilen her
türlü izin ve faaliyetin denetimini yapmak.

f) Teftiş ve denetime ilişkin standartların belirlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla ince-
lemeler yapmak ya da yapılan çalışmalara katılmak.

g) Bakanlığın yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi, kurumsal yapıların ve süreç-
lerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla incelemeler yapmak ya da yapılan çalışmalara
katılmak.

ğ) Mevzuatın hazırlanması ve uygulanması ile ilgili çalışmalar yapmak ya da yapılan
çalışmalara katılmak.

h) Kurum ve kuruluşların faaliyet ve işlemlerinin hukuka uygun, verimli, etkili ve tu-
tumlu yürütülmesine yönelik rehberlik hizmetleri vermek, bu amaçla yürütülen çalışmalara ka-
tılmak.

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

i) Mesleki konularda yurt içinde ve dışında incelemeler yapmak.
j) Genel durum raporları düzenlemek.
k) Mülki idare amirleri, kurum ve kuruluşlarda yöneticilik sıfatını haiz olanlar ve gerekli

hallerde diğer personel hakkında değerlendirme belgesi düzenlemek.
l) Refakatlerinde görevlendirilen personelin eğitilmelerini ve yetiştirilmelerini sağla-

mak.
m) Başkanın hizmetle ilgili olarak vereceği diğer görevleri yapmak.
n) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Müfettişler, Bakanın uygun görmesi üzerine, kurum ve kuruluşların yurt dışı teşki-

latında da teftiş, denetim, inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin soruşturması
yapabilirler. Bu teşkilatlar üç yıllık periyodlar halinde veya Bakanın uygun göreceği zamanlarda
teftiş edilirler.

Müfettişlerin görevden uzaklaştırma yetkisi ve işlemleri
MADDE 13 – (1) Müfettişler teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme, so-

ruşturma ve disiplin soruşturmasının her evresinde geçici bir önlem niteliğinde olmak üzere,
haklarında görevden uzaklaştırma işlemi uygulanabilecek görevlileri;

a) Her türlü kayıt, belge ve defterler ile mal ve eşyayı göstermekten ve soruları cevap-
lamaktan kaçınmaları,
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b) Teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin soruş-
turmasını engelleyecek, güçleştirecek veya yanlış yönlere sürükleyecek davranışlarda bulun-
maları,

c) Açıkça ortaya konulması şartıyla kamu hizmeti gerekleri yönünden görev başında
kalmalarının sakıncalı olması,

hallerinde görevden uzaklaştırabilirler.
(2) Müfettişler, ayrıca, haklarında görevden uzaklaştırma işlemi uygulanabilecek gö-

revlileri;
a) 3628 sayılı Kanun kapsamına giren eylem ve işlemleri yaptıkları,
b) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yaptıkları,
c) Ceza ve/veya disiplin soruşturmasını gerektirir, görevle ilgili, başka önemli yolsuz-

luklarda bulundukları,
ç) İşkence yaptıkları veya kötü muamelede bulundukları,
d) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı

faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya il-
tisakı yahut bunlarla irtibatlı oldukları,

yönünde delil veya emare bulunması hallerinde de görevden uzaklaştırabilirler.
(3) Müfettişler; 4483 sayılı Kanuna göre yapılan ön inceleme veya 3628 sayılı Kanuna

göre yapılan soruşturma nedeniyle mahalli idare organlarının veya bu organların üyelerinin
görevden uzaklaştırılmalarını Bakanlığa teklif edebilirler.

(4) Müfettişler;
a) Görevden uzaklaştırma işlem, talep ve tekliflerini gerekçesini açıkça belirterek ya-

parlar.
b) Görevden uzaklaştırma işlemini, gerekçesiyle birlikte derhal görevden uzaklaştırı-

lana, Bakanlığa, kurumuna, ilgili valiliğe veya kaymakamlığa bildirirler.
c) Görevden uzaklaştırmaya ilişkin kararlarının görevden uzaklaştırılana tebliğini, mer-

kezde ilgili kurum ve kuruluşların amirlerinden, taşrada vali veya kaymakamlardan talep ede-
bilirler. İlgili kurum ve kuruluşların amirleri ile vali ve kaymakamlar tarafından söz konusu
talep derhal yerine getirilir.

(5) Görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmasını gerektiren araştırma, ön inceleme,
soruşturma ve disiplin soruşturması çalışmaları öncelikle tamamlanır.

Müfettişlerin sorumlulukları ve müfettişlik güvencesi
MADDE 14 – (1) Müfettişler; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-

nu, 1700 sayılı Kanun, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve diğer mevzuatla verilen gö-
revleri eksiksiz yerine getirmekle ve yetkileri tam olarak kullanmakla yükümlüdürler.

(2) Müfettişler, mesleki yetersizlikleri veya meslekle bağdaşmayacak tutum ve davra-
nışlarda bulundukları en az iki müfettiş tarafından yapılacak araştırma sonucunda düzenlenecek
raporla saptanmadıkça görevlerinden alınamazlar ve kendi istekleri dışında başka görevlere
atanamazlar.

(3) Müfettişler, istekleri üzerine veya ikinci fıkradaki diğer koşulların gerçekleşmesi
durumunda 24/6/1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğine göre; müfettiş-
likte geçirdikleri süreler ayrıldıkları grup hizmeti üzerine ilave edilerek yükselmeleri gereken
grup hizmetindeki görevlere atanırlar.

Görev emirleri
MADDE 15 – (1) Müfettişler, görev emirlerini Başkandan alırlar. Görevli bulundukları

yerlerde, doğrudan Bakan tarafından verilen emirlerin gereğini yapar ve durumu derhal Baş-
kanlığa bildirirler.
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ÜÇÜNCÜ KISIM
Müfettişlerin Seçilmeleri, Atanmaları, Yetiştirilmeleri ve Kıdemleri

BİRİNCİ BÖLÜM
Müfettişlerin Seçilmesi, Atanması ve Yetiştirilmesi

Müfettiş alınması
MADDE 16 – (1) Kurula, gerekli görüldüğünde, kadro ve ihtiyaç durumuna göre yeterli

sayıda müfettiş alınır.
(2) Müfettiş alınmasına ilişkin işlemlere Bakanın talimatı ile başlanır.
Müfettişlik sınavına başvuru koşulları
MADDE 17 – (1) Müfettişlik sınavına başvurabilmek için;
a) Kaymakam sıfatını kazandıktan sonra Bakanlığın merkez birimleri ve/veya taşra ku-

ruluşlarında fiilen en az altı yıl çalışmış ve altıncı sınıf ilçe hizmetini bitirmiş olmak,
b) Yarışma sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde kırk dört yaşından gün

almamış olmak,
gerekir.
İnceleme, değerlendirme ve yarışma sınavına çağırma
MADDE 18 – (1) 17 nci maddede belirtilen nitelikleri haiz mülki idare amirlerinin;

varsa sicil raporları ve müfettişler tarafından düzenlenen gizli sicil raporları, müfettişlerce dü-
zenlenmiş değerlendirme belgeleri, valilerce düzenlenmiş mülki idare amirliği değerlendirme
belgeleri, varsa takdirname ve/veya başarı belgeleri ile cezaları, yabancı dil bilgileri ve Baş-
kanın bizzat yapacağı veya müfettişlere yaptıracağı değerlendirme çalışması ile tespit edilecek
çalışma ve başarı dereceleri değerlendirilir.

(2) İnceleme ve değerlendirme, ilgililerin mülki idare amirliği hizmeti sınıfında göreve
başladıkları tarihten inceleme ve değerlendirme tarihine kadar geçen süreyi kapsar.

(3) İnceleme ve değerlendirme iş ve işlemleri, Başkan ve başkan yardımcıları tarafından
birlikte yapılır.

(4) İnceleme ve değerlendirme sonucunda üstün başarısıyla müfettişlik hizmetinde ya-
rarlı olabileceği anlaşılanlar Bakan onayıyla yarışma sınavına çağrılırlar.

Yarışma sınavı yeri ve tarihi
MADDE 19 – (1) Yarışma sınavı Bakanlıkta yapılır.
(2) Yarışma sınavının tarihi ile başlama ve bitiş saatleri Başkanlıkça belirlenir.
Yarışma sınavı, sonuçların değerlendirilmesi ve atanma
MADDE 20 – (1) Yarışma sınavı, mesleki konularda mülakat şeklinde yapılır.
(2) Mülakat, Başkanın başkanlığında, Personel Genel Müdürü ile Başkanın görevlen-

direceği bir müfettişten oluşan komisyon tarafından yapılır.
(3) Mülakat sonucunda başarılı bulunanlar Cumhurbaşkanının onayıyla müfettişliğe

atanırlar.
Yetişme ve deneme
MADDE 21 – (1) Yetişme ve deneme süresi altı aydır.
(2) Müfettişlerin yetiştirilmesinde; meslek bilgilerini arttırma, müfettişliğin gerektirdiği

nitelikleri kazandırma, teftiş, denetleme, araştırma, ön inceleme, inceleme ve soruşturma yön-
temleri ile rapor yazma yöntemlerini öğrenmelerini sağlama, bu konularda bilgi ve becerilerini
geliştirme amaçları güdülür.

(3) Yetişmede kişisel çaba ve çalışma esastır. Bu konularda Başkanlıkça ve müfettişlerce
alınan tedbirler yardımcı ve özendirici niteliktedir.

Rapor düzenlenmesi
MADDE 22 – (1) Yetişme ve deneme süresini tamamlayan müfettişler hakkında, yan-

larına verildikleri her müfettiş tarafından birer rapor düzenlenir.
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(2) Başkanlığa verilen bu raporlarda; müfettişlerin bilgi dereceleri, inceleme ve araş-
tırma, yazılı ve sözlü anlatım yetenekleri, ahlaki durumları, alışkanlıkları ve yaptıkları çalış-
malar açıklanır.

(3) Raporların sonuç bölümünde; yetişme ve deneme sürelerini tamamlayan müfettiş-
lerin mesleki bilgileri, yetenekleri, tutum ve davranışları ile çalışmaları bakımından yeterli
olup olmadıkları belirtilir.

Yeterliğin değerlendirilmesi
MADDE 23 – (1) Yetişme ve deneme süresini tamamlayan müfettişlerin yeterli olup

olmadıklarını belirlemek için Başkan ve görevlendireceği iki müfettişten oluşan komisyon ta-
rafından mülakat yapılır.

(2) Mülakat; Başkanlıkça belirlenen tarihte Bakanlıkta yapılır.
(3) Mülakat sonucunda yeterli görülenlerin müfettişlikleri Bakan tarafından onaylanır.
(4) Mülakat sonucunda yapılan değerlendirmede yeterli görülmeyenler, Mülki İdare

Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ve atan-
masındaki usule göre, müfettişlikten önceki görevlerine veya eşdeğer görevlere atanırlar.

(5) Mülakat sonuçları, katılanlara yazı ile duyurulur.
Mülakat komisyonlarının çalışma esasları
MADDE 24 – (1) Mülakat komisyonları Başkanın çağrısı üzerine üye tam sayısı ile

toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.
Başmüfettişliğe atanma
MADDE 25 – (1) Kurulda üç yıl görev yapmış, birinci sınıf mülki idare amirliği sta-

tüsünü kazanmış, mesleki yetenekleri yönünden üstün, iş ilişkilerinde ve iş birliğindeki tutum
ve davranışlarında yapıcı ve uyumlu görülen müfettişler, kıdem sırasına göre Cumhurbaşkanı-
nın onayıyla başmüfettişliğe atanırlar.

Müfettişliğe yeniden atanma
MADDE 26 – (1) Yeterlik değerlendirmesi sonucunda başarılı sayılarak müfettişliği

tasdik edilenlerden, emeklilik, çekilme ya da başka kamu görevlerine atanmak suretiyle ayrı-
lanlar, istekleri halinde durumlarına uyan müfettiş kadrolarına, yarışma sınavı ve yeterlik de-
ğerlendirmesi ile yetiştirilme ve deneme dönemine tabî tutulmaksızın doğrudan atanabilirler.

Yurt dışına gönderilme
MADDE 27 – (1) Yarışma sınavı, yetiştirme ve deneme dönemi ile yeterlik değerlen-

dirmesi aşamalarından geçerek müfettişliğe atanmış olanlar; mesleki bilgi ve görgülerini art-
tırmak ve incelemeler yapmak amacıyla bir çalışma programı dâhilinde, 21/1/1974 tarihli ve
7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına
Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğe göre sürekli veya aralıklı olarak en
fazla bir yıl süre ile yurt dışına gönderilebilirler. Gönderilecek müfettişler kıdem tablosu esas
alınmak suretiyle belirlenir.

(2) Bakanlık, yurt dışına gönderilen müfettişlere, gönderildikleri ülkede gerekli yardı-
mın ve kolaylığın sağlanması, çalışma programlarının uygulanması bakımından ilgili kurum
ve kuruluşlarla temas kurarak gereken tedbirleri alır.

(3) Müfettişler, yurt dışındaki çalışmaları sonucunda düzenleyecekleri inceleme rapor-
larını yurda dönüşlerinden itibaren üç ay içinde Başkanlığa verirler.

İKİNCİ BÖLÜM
Müfettişlerin Kıdemi

Kıdem
MADDE 28 – (1) Kıdem tablosunun belirlenmesinde öncelik, sırasıyla müfettişlerin

atandıkları kararnamelerin tarihi, aynı kararnameyle atananların Mülki İdare Amirliği Hizmet-
leri Sınıfında geçen hizmet süreleri, bunun eşitliği halindeyse müfettişliğe girişte yapılan ya-
rışma sınavındaki başarı derecesi esas alınır.
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(2) Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında geçen hizmet süresi, ilgilinin bu sınıf
içinde fiilen ifa ettiği görev süresidir. Bu sınıftayken askerlikte ya da başka kurum ve kuruluş-
larda veya birimlerde geçirilmiş olan süreler Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında geçmiş
süre olarak alınmaz. Ancak, anılan sınıfta görevdeyken;

a) Yıllık ve mazeret izinlerinde,
b) Sağlık izinlerinde veya tedavi kurumlarında raporlu olarak bulunulduğu sırada,
c) Bakanlıkça izin verilmiş olmak şartıyla yurt içi veya yurt dışı eğitim ve öğretim ku-

rumlarında,
ç) Bakanlıkça görevlendirilmek suretiyle bilgi ve görgü arttırmak amacıyla yapılan yurt

içi ve yurt dışı gezilerinde,
geçen süreler Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında geçmiş sayılır.
(3) Başmüfettiş unvanını haiz olanlar müfettiş unvanını haiz olanlara göre her halükârda

kıdemli sayılırlar.
(4) Kıdem bakımından;
a) 29 uncu madde kapsamında bulunanlar hariç olmak üzere müfettişlikten ayrılarak

Bakanlık teşkilatı ile bağlı kuruluşların kadrolarında veya başka kamu kurum ve kuruluşlarında
çalışıp mesleğe geri dönenlerin bu görevlerde veya kurumlarda geçirdikleri hizmet süreleri de
müfettişlik kıdeminden sayılır. Ancak, bunlar dönemlerinin sonuna alınır.

b) Emeklilik ya da çekilme sonrasında tekrar müfettişliğe atananlar da dönemlerinin
sonuna alınır. Başkanlık yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler bu madde ve 29 uncu maddede
düzenlenen kıdem sıralamalarının en başında yer alırlar. Bu durumda olan birden fazla müfettiş
varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde ayrıca kendi aralarındaki kıdem esas alınır.

(5) Müfettişlerin sosyal hak ve imkânlardan yararlanmaları, kıdem tablosu esas alınarak
sağlanır.

(6) Kıdem tablosu, her yıl Ocak ayı içinde müfettişlere duyurulur.
Vali-mülkiye başmüfettişlerinin kıdemi
MADDE 29 – (1) Vali-mülkiye başmüfettişliği kadrolarına atananlar için ayrı bir kıdem

tablosu düzenlenir.
(2) Kıdem sırasının belirlenmesinde; valilik kadrosuna ilk atandıkları kararnamelerin

tarihi, aynı kararnameyle atananların Mülki İdare Amirliği Sınıfında geçen hizmet süreleri
(28 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenmiş), bunun eşitliği halinde ise yaş büyüklüğü
esas alınır.

(3) 28 inci madde ve bu maddenin uygulanması bakımından, il valiliği kadrosunda geç-
miş süreler, müfettişlik kadrosunda geçmiş sayılır.

(4) Bu madde kapsamındaki müfettişlerin;
a) İnceleme görevlerinde istihdam edilmeleri ve birden fazla müfettişle yürütülmesi ge-

reken işlerde ikinci fıkraya göre düzenlenen kıdem tablosundaki müfettişlerle çalışmaları esas-
tır.

b) 28 inci madde kapsamındaki müfettişlerle bir arada çalışmaları gerektiği takdirde,
müfettişlik kadrosunda geçmiş veya geçmiş sayılan süreye göre kıdemli olan müfettiş çalış-
maları düzenler ve kıdemli müfettişe verilmiş diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir. Kı-
demin eşitliği halinde yaşca büyük olan kıdemli sayılır.

(5) Sosyal haklar ve imkanlardan yararlanmada Vali-mülkiye başmüfettişleri, Bakanlı-
ğın merkez birimlerinde Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında yer alan diğer kadrolarda
bulunanlar ile aynı esaslara tabidirler.
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DÖRDÜNCÜ KISIM
Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM
Yazışma Usulü, Çalışma Grupları, Müfettişlerin Genel Yetkileri ile Görev Esnasında

Uyacakları Kurallar ve Müfettişlere Yardım Yükümlülüğü
Yazışma usulü
MADDE 30 – (1) Müfettişler, görevleriyle ilgili konularda, resmi ve özel tüm kurum,

kuruluş ve kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler.
(2) İçişleri Bakanlığı merkez kuruluş ve birimleriyle yazışmalar Başkanlık; diğer ba-

kanlıklarla yazışmalar ise Bakanlık aracılığıyla yapılır.
(3) Müfettişin görevinin doğrudan merkez kuruluş ve birimleriyle ilgili olması halinde

birinci fıkra hükmü uygulanır.
İşe ara vermeden bitirme
MADDE 31 – (1) Müfettişler, başladıkları işleri, ara vermeden, bizzat, yapıp bitirmekle

yükümlüdürler; geri bırakma zorunluluğu doğarsa veya işlerin sonuçlandırılması başka yerlerde
de çalışma yapılmasını gerektirirse, durumu, Başkanlığa bildirerek alacakları emre göre hareket
ederler.

Birden çok müfettişin birlikte çalışması
MADDE 32 – (1) Görevin niteliğine göre bir işte, birden çok müfettiş görevlendirile-

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

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

(3) Mülkiye müfettişlerince; merkez birimleri ve bağlı kuruluşların müfettiş veya diğer
denetim elemanları ile ortaklaşa yürütülen görevlerde bu Yönetmelikteki usul ve esaslar uy-
gulanır. Ortaklaşa yürütülen görevlerde mülkiye müfettişi; birden fazla mülkiye müfettişi gö-
revlendirilmiş ise bunlardan kıdemli olanı çalışmaları düzenler ve işlerin süresinde bitirilmesini
sağlayacak önlemleri alır.

Çalışma grupları
MADDE 33 – (1) Müfettişler;
a) Genel ve özel teftiş görevlerini yürütmek üzere Teftiş Grubunda,
b) İnceleme görevlerini yürütmek üzere İnceleme Grubunda,
c) Araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin soruşturması görevlerini yürütmek

üzere Soruşturma Grubunda,
görevlendirilir.
(2) Görevlendirme, her yıl Başkan tarafından yapılır ve müfettişlere duyurulur.
(3) Başkan, hizmet gerekleri veya mazeret nedeniyle müfettişlerin çalışma gruplarını

değiştirebilir.
Müfettişlerin genel yetkileri ve müfettişe yardım yükümlülüğü
MADDE 34 – (1) Müfettişlerin talep etmesi halinde kurum ve kuruluşlar; her türlü giz-

lilik derecesini haiz olanlar dâhil, bütün belge, defter ve bilgileri ibraz etmek, para ve para hük-
mündeki evrakı ve ayniyatı, kasa, depo ve ambarları göstermek, sayılmasına ve incelemesine
yardımcı olmak mecburiyetindedirler. Müfettişler kasa, depo, ambar, oda, dolap ve benzeri
yerleri ve eşyayı mühürleyerek muhafaza altına alabilirler.

(2) Müfettişler, birinci fıkrada belirtilenler dışında kalan diğer resmi daire, kurum ve
kuruluşlar ile kamuya yararlı derneklerle, gerçek ve tüzel kişilerden de gerekli yardım, bilgi,
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evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkilidir. Kanunlarda aksine açık bir hüküm olmadıkça, söz
konusu isteğin yerine getirilmesi mecburidir.

(3) Müfettişler, kurum ve kuruluşlarda kamu hizmetine tahsis edilmiş bilgisayarları,
bilgisayar programlarını ve kütüklerini ve diğer dijital materyaller ile kamuya açık alanlardaki
sistemlerini ve kurum ve kuruluşlara ait bina ve tesislerdeki kamera kayıtlarını muhafaza altına
alabilirler; bunlar üzerinde inceleme ve kopyalama yapabilirler.

(4) Müfettişler kurum ve kuruluşların elektronik belge yönetim sistemlerine erişebilir,
inceleme ve kopyalama yapabilirler. Müfettişlerin gerek görmesi halinde, kendilerine ilgili bi-
rim tarafından kurumsal ve hizmet veri tabanına erişim için yetki ve şifre verilir.

(5) Müfettişler, görevleri ile ilgili konularda uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerek-
tiren hâllerde kamu kurum ve kuruluşlarından yeterli sayıda personel görevlendirilmesini talep
edebilirler. Bu talep, vali ve kaymakamlar ile ilgili kurum ve kuruluş yetkilileri tarafından ge-
cikmeksizin yerine getirilir.

(6) Müfettişlerin, görevleriyle ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki
teknik ve kriminal laboratuvarlarından istedikleri inceleme ve tespit işlemleri öncelikli olarak
sonuçlandırılır.

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

(8) Kurum ve kuruluşların amirleri, müfettişlerin 5 inci maddenin ikinci fıkrasında be-
lirtilen konumlarına ve hizmet gereklerine uygun olarak; çalışma yeri, personel ve hizmetle il-
gili her türlü araç, gereç ve sair imkânları sağlamak, protokol işleriyle ilgili tedbirleri ve diğer
önlemleri almakla yükümlüdürler.

(9) Müfettişlerin görev yürüttükleri kurum ve kuruluşların amirleri ile gerekli görülen
diğer görevlilerin yıllık izinlerinin kullanılması müfettişin istemi üzerine ertelenebilir. İznini
kullanmaya başlamış olan görevli, müfettişin istemesi halinde geri çağrılır.

(10) Müfettişlere diğer mevzuatla verilen yetkiler saklıdır.
Görevleri esnasında müfettişlerin uyacakları kurallar
MADDE 35 – (1) Müfettişler;
a) Mesleğin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışta

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

esas alırlar.
c) Görev yerlerinde kurumların, yönetim ve karar alma süreçlerine müdahale edemez-

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

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

kaynağını açıklayamazlar ve gizlilik dereceli yazılarını başkalarına yazdıramazlar.
e) Göreve ilişkin kanaatlerini önceden ilgililere ve üçüncü kişilere açıklayamazlar.
f) Kişilerin özel hayatına açıkça müdahale sonucunu doğuracak, kendilerinin ve ilgili-

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

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

ğ) 13/4/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri
Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 14/9/2010 tarihli
ve 27699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik
Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun hareket etmekle yükümlüdürler.
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(2) Müfettişler, boşanmış olsalar dahi eşleri veya ikinci dereceye kadar kan ve kayın
hısımları olan personel hakkında herhangi bir görev yapamazlar. Kendilerine böyle bir görev
verilen müfettişler durumu derhal Başkanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

İvedi durumlar
MADDE 36 – (1) Müfettişler görevleri sırasında, derhal tedbir alınmaması halinde;
a) Can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek veya temel hak ve hürriyetlerin ihlaline

sebebiyet verecek ya da kamu düzeninin ciddi biçimde bozulmasına yol açacak,
b) Zamanaşımı veya hak düşürücü sürelere ilişkin hükümlerden ötürü idarenin zararına

sebebiyet verecek,
nitelikte bir durum tespit ettikleri takdirde, görevin sonunu beklemeksizin, bu durumu

bir araştırma raporu ile yetkili makama ve her halükârda vali ve kaymakamlara bildirirler ve
bu hususu görevleri ile ilgili düzenleyecekleri raporda belirtirler.

İKİNCİ BÖLÜM
Görev Onayları

Görev onayları
MADDE 37 – (1) Bakanlık merkez birimlerinin gerekli gördükleri inceleme, araştırma,

ön inceleme ve disiplin soruşturması talepleri, Bakanın onayını müteakip Başkanlığa iletilir.
(2) Kamu kurum ve kuruluşları, valilikler ve diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından

Bakanlığa veya doğrudan Kurula yapılan inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma ve di-
siplin soruşturması talepleri, değerlendirilmek üzere ilgili birimlere gönderilir. Yapılan değer-
lendirme sonucunda, mülkiye müfettişleri tarafından yerine getirilmesi uygun görülen talepler
için Bakandan onay alınır ve bu onaylar Başkanlığa iletilir.

(3) Müfettişler inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin soruşturması
taleplerini Başkanlığa bildirirler. Bu talepler üzerine Başkanlıkça Bakandan onay isteminde
bulunulur.

(4) Teftiş ve denetime ilişkin Bakan onayları doğrudan Başkanlıkça alınır.
(5) Önemli görülen veya acele müfettiş gönderilmesi ya da gizli tutulması gereken ko-

nularda, yukarıdaki birinci ve ikinci fıkralara bağlı olmaksızın Başkanlık doğrudan onay ala-
bilir.

Diğer bakanlık müfettişleriyle birlikte yürütülecek görevler
MADDE 38 – (1) Diğer bakanlık ve kuruluşların, mülkiye müfettişlerinin kendi mü-

fettişleriyle birlikte teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin
soruşturması yapmalarına ilişkin taleplerinin Bakan tarafından uygun görülmesi halinde Baş-
kanlıkça görevlendirme yapılır.

BEŞİNCİ KISIM
Görev ve Raporlama

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel ve Özel Teftiş ile Denetim ve Rehberlik Görevleri ve Raporları

Genel teftiş
MADDE 39 – (1) Genel teftiş; kurum ve kuruluşların faaliyet ve işlemlerinde hataların

önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve kuruluşların gelişmesine, yönetim ve kontrol sis-
temlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı hale gelmesine rehberlik etmek amacıyla hizmetlerin sü-
reç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine
ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara
dayalı olarak değerlendirmek ve elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmak
suretiyle yapılır.
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(2) Rehberlik; kuruluşların ve çalışanların iş ve işlemlerinde yönetim ve kontrol sis-
temlerinin geçerli ve tutarlı hale gelmesine, hizmetin sunumunda en uygun seçeneğin tercih
edilmesine, ayrıca mevzuatın doğru uygulanmasına katkı sağlayacak bilgi ve tecrübe aktarı-
mında bulunulmasıdır.

Genel teftişin uygulanması
MADDE 40 – (1) Genel teftiş programları, yıllık olarak düzenlenir ve genel olarak

ilgili kurum ve kuruluşların üç yılda bir teftişi esas alınarak yürütülür. Gerekli hallerde bu süre
değiştirilebilir. Kurum ve kuruluşların teftiş periyoduyla ilgili olarak özel hükümler saklıdır.

(2) Programlar Bakanın onayına sunulur ve onayı müteakip müfettişler ile teftişe tabi
birimlere bildirilir.

(3) İl ve ilçelerin teftişinde görev alacak müfettişler Başkanlıkça, il merkezindeki teftişe
tabî kurum ve kuruluşların teftişinde görev alacak müfettişler ise grup başkanınca belirlenir.
Gerek görülmesi halinde bu görevlendirmelerin tamamı doğrudan Başkanlık tarafından yapı-
labilir.

(4) Çalışma merkezlerinin bulunduğu illerde yapılacak teftişlerde, kurum ve kuruluşları
hangi müfettişlerin teftiş edecekleri Başkanlıkça belirlenir. Bu kurum ve kuruluş birimlerinin
teftişinde, görev dağılımı grup başkanınca yapılır.

(5) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez birimlerinin teftişinde de bu maddedeki
usul izlenir.

Özel teftiş
MADDE 41 – (1) Özel teftişler, 42 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi saklı kal-

mak kaydıyla, Başkanlığın önerisi üzerine veya doğrudan Bakan emriyle yapılır.
(2) Bakanlık merkez birimleri, bağlı kuruluş amirleri, valiler ve müfettişler özel teftiş

taleplerini Başkanlığa bildirirler.
(3) Özel teftiş kapsamında yer alan il ve ilçelerin veya kurum ve kuruluşların teftişinde

görev alacak müfettişler Başkanlıkça belirlenir. Müfettişler arasındaki iş bölümü kıdemli mü-
fettiş tarafından yapılır.

Özel teftişin amacı
MADDE 42 – (1) Özel teftiş aşağıdaki amaçlarla yapılır:
a) Kurum ve kuruluşlar ile görevlilerin belli konulardaki faaliyet, hesap ve işlemlerini

teftiş etmek.
b) İl özel idareleri ve belediyelerin mali yönetim ve kontrol sisteminin zaafa uğraması,

yolsuzluk veya kamu zararına yönelik emarelerin ortaya çıkması halinde; Bakanın önerisi ve
Cumhurbaşkanının onayı üzerine, ilgili mahalli idarelerin tüm mali yönetim ve kontrol sistem-
lerinin, mali karar ve işlemlerinin mevzuata uygunluğunu tespit etmek.

c) İl özel idaresi ve belediye hizmetlerinin ciddi biçimde aksadığının ve durumun halkın
sağlık, huzur ve esenliğini hayatî derecede olumsuz etkileyip etkilemediğini tespit etmek.

(2) Birinci fıkranın (c) bendindeki haller, inceleme veya araştırma yapılarak da tespit
edilebilir.

Önceki teftiş sonuçlarının araştırılması
MADDE 43 – (1) Müfettişler;
a) Genel ve özel teftiş sırasında öncelikle teftiş defterlerini ve dosyalarını incelemek

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

b) Makul ve haklı bir neden olmadan ilgililerce yerine getirilmeyen hususların tespiti
halinde, sorumlular hakkında gerekli yasal işlemleri yaparlar.
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Teftişin yürütülmesinde genel ilke
MADDE 44 – (1) Genel ve özel teftişler, hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla görevli

memurun huzuruyla yapılır.
(2) Genel ve özel teftişler, eğitim ve rehberlik esas alınarak yürütülür.
Toplantı düzenlenerek bilgi alınması
MADDE 45 – (1) Müfettişler, genel ve özel teftişlerin başlangıcında, devamında ve/veya

hitamında gerekli görmeleri halinde ilgililerle toplantı düzenlemek suretiyle de bilgi alabilir-
ler.

Teftiş raporları
MADDE 46 – (1) Teftiş sonunda;
a) Her birim için ayrı bir teftiş raporu düzenlenmesi esastır. Ancak teftiş görev emrinde

belirtilen hallerde birden çok birimi kapsayan tek rapor veya birimlerin alt düzeydeki teşkilatları
için ayrı rapor düzenlenebilir.

b) Genel ve özel teftiş raporlarının mahallinde düzenlenmesi esastır.
Teftiş raporlarının kapsamı
MADDE 47 – (1) Raporlar, esas itibarıyla hizmetin hukuka uygunluk ile verimli, etkili

ve tutumluluk içinde yürütülüp yürütülmediğinin tespiti, değerlendirilmesi ve öneride bulu-
nulmasını kapsayacak şekilde düzenlenir.

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

(3) Teftiş sırasında araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması konusu yapılan hu-
suslar raporlarda ayrıca belirtilir.

Teftiş raporlarının teslimi, dağıtımı ve saklanması
MADDE 48 – (1) Müfettişler tarafından;
a) Genel teftiş sonucunda düzenlenen raporlardan; Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı

kuruluşların merkez birimlerine ilişkin olanlar Başkanlığa, il ve ilçelerdeki birimler için dü-
zenlenmiş olanlar ilgili kurum ve kuruluşa gönderilmek üzere valilik ve kaymakamlıklara tes-
lim edilir, ayrıca Başkanlığa da verilir.

b) Özel teftiş raporları Başkanlığa verilir.
(2) İlgili kurum ve kuruluşlar, raporları ve bunlarla ilgili olarak verilen emir ve yazıları

özel bir dosyada saklarlar. Bunların saklanmasından, devir ve tesliminden, kurum ve kuruluşun
amirleri ve ilgili memurları birlikte sorumludurlar.

Genel teftiş raporlarının cevaplandırılması
MADDE 49 – (1) Genel teftiş raporlarında eleştiri ve öneri konusu yapılan hususlar,

raporun teslim tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili kurum ve kuruluş amirlerinin de gö-
rüşleri alınmak suretiyle, ilgisine göre kaymakam ve vali tarafından cevaplandırılarak, Valilik
tarafından Bakanlığa bildirilir.

(2) Bakanlık merkez birimleri ile bağlı kuruluşların merkez birimlerinin genel teftişi
sonucunda düzenlenen raporlarda eleştiri ve öneri konusu yapılan hususlar, raporun teslim ta-
rihinden itibaren otuz gün içinde ilgili birim veya kuruluşun amiri tarafından cevaplandırılarak
Başkanlığa bildirilir.

Denetim
MADDE 50 – (1) Denetim, kurum ve kuruluşların;
a) Günlük faaliyetleri içindeki hizmetlerinin kalitesini veya hizmetlerindeki eksiklikleri

tespit etmek,
b) Sorumluluklarındaki hizmetlerin standartlarının iyileştirilmesini sağlamak,
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c) Yöneticilerini işbaşında değerlendirmek ve bunların astlarını hizmete yönlendirme-
deki bilgi ve becerilerini, astları üzerindeki otoritelerini ölçmek,

amaçlarıyla yapılır.
Denetimin uygulanması
MADDE 51 – (1) Müfettişler denetimleri sırasında;
a) Kurum ve birimlerdeki iş akışını, hizmet anındaki aksaklıkları ve tıkanıklıkları, kır-

tasiyeciliğe yol açan uygulamaları belirlerler; hiyerarşik ilişkilerdeki aksaklıkları tespit ederler;
personelin moral, motivasyon ve uyumunu araştırırlar.

b) Hizmetlerin ve görevlerin yürütülmesini olağan işleyişleri içinde izler ve değerlen-
dirirler.

c) Gerekirse personele görevleriyle ilgili uygulama yaptırırlar.
ç) Mülakat ve diğer denetim tekniklerinden yararlanırlar.
(2) Denetim, haberli veya habersiz olarak yapılabilir.
Denetim raporları
MADDE 52 – (1) Denetim sonunda; her birim için ayrı bir denetim raporu düzenlenir.

Ancak gereken hallerde aynı birim için birden fazla rapor veya bütün birimler için tek rapor
düzenlenebilir. Düzenlenen raporlar Başkanlığa verilir.

Denetim raporlarının kapsamı
MADDE 53 – (1) Raporlar, kurum ve kuruluşların faaliyet ve hizmetlerinin iş akışı sı-

rasında değerlendirilmesi yapılmak suretiyle, denetlenen hizmetlerin kalitesini etkileyen hata,
ihmal ve eksiklikleri açıkça gösterecek ve hizmetlerin kalitesini artırmaya yönelik görüş ve
önerileri kapsayacak şekilde düzenlenir.

(2) Denetim sırasında araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin soruşturması ko-
nusu yapılan hususlar raporlarda ayrıca belirtilir.

Cüzi miktardaki parasal noksanlıklar
MADDE 54 – (1) Görev sırasında parasal konularda tespit edilen eksiklikler hakkında

adli, idari ve tazmini işlem yapılması asıl olmakla birlikte, cüzi miktardaki noksanlıklar ilgili-
lerin rızaları tahtında tamamlattırılabilir.

Teftiş ve denetim raporlarının başkanlıkça değerlendirilmesi
MADDE 55 – (1) Genel ve özel teftiş ile denetim raporları Başkanlık tarafından ince-

lenir.
(2) Raporlarda yer alan eleştiri ve önerilerden uygun görülmeyenler gerekçesi ile bir-

likte ilgili müfettişe yazılı olarak bildirilir. Ayrıca yazının bir örneği, teftiş raporuna eklenmek
üzere Bakanlığın ilgili birimine gönderilir.

Teftiş ve denetim raporlarının ilgili birimlerce değerlendirilmesi
MADDE 56 – (1) Raporlar, Bakanlığın ve bağlı kuruluşların merkez birimleri tarafın-

dan, kendilerine tesliminden itibaren otuz gün içinde incelenir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen birimler incelemeyi müteakip;
a) Raporlarda yer alan eleştiri ve önerilere katıldıkları takdirde bunları, gereğinin ya-

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

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

ve bağlı kuruluşlar ile Başkanlık arasında görüş ayrılığı ortaya çıkması halinde uygulanacak
işlem Bakan tarafından belirlenir. Bakan görüşüne esas yazışma, Başkanlıkça yapılır.

(4) Bakanlık merkez birimleri ve bağlı kuruluşları tarafından, teftiş edilen kurum ve
kuruluşlara bildirilen eleştiri ve önerilerin, ilgili kurum ve kuruluşların amirleri tarafından ye-
rine getirilmesi sağlanır. Bakanlık merkez birimleri ve bağlı kuruluşları ile valiler ve kayma-
kamlar, kesinleşmiş raporların gereklerinin yerine getirilmesinden sorumludurlar.

Sayfa : 222                             RESMÎ GAZETE                               2 Haziran 2021 – Sayı : 31499



İtiraz
MADDE 57 – (1) Adına rapor düzenlenen mülki idare amirleri, birim ve kuruluş amir-

leri ile komutanlar ve diğer görevliler; raporlardaki eleştiri veya önerilere katılmadıkları tak-
dirde gerekçesiyle birlikte buna ilişkin itirazlarını, kendilerine tesliminden itibaren otuz gün
içinde, raporların takibinden sorumlu Bakanlık merkez birimleri ve bağlı kuruluşlara bildirir-
ler.

(2) Raporlara yapılan itiraz, Bakanlık merkez birimleri ve bağlı kuruluşlarınca uygun
bulunduğu takdirde Başkanlığa bildirilir. İtiraz uygun bulunmadığı takdirde müfettişin eleştiri
veya önerisinin yerine getirilmesi ilgili birimden istenir. İlgili birimler itirazlarında ısrar eder-
lerse durum Başkanlığa bildirilir.

(3) Bakanlık merkez birimleri ve bağlı kuruluşlar, kendileri hakkında düzenlenen teftiş
raporlarındaki eleştiri veya öneriye katılmadıkları takdirde bu duruma ilişkin itirazlarını Baş-
kanlığa bildirirler.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralara göre yapılan itirazlara Başkanlık katılırsa bunu Müfettişe
duyurur, katılmazsa hangi görüşün uygulanacağını Bakanlık Makamı belirler.

(5) İtiraz sonucunda kesinleşen raporların uygulanması hakkında 56 ncı maddenin dör-
düncü fıkrası hükmü uygulanır.

Teftiş defteri
MADDE 58 – (1) Kurum ve kuruluşlarda sayfaları numaralandırılmış, mühürlenmiş

ve son sayfasına defterin kaç sayfadan ibaret olduğu yazılarak ilgili birim amirince tasdik edil-
miş bir teftiş defteri bulundurulur.

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

İKİNCİ BÖLÜM
İnceleme Görevi ve Raporu

İnceleme
MADDE 59 – (1) İnceleme aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için yapılır:
a) Bakanlığın görev alanına giren konularda incelemeler ve analizler gerçekleştirmek

suretiyle Bakana danışmanlık yapmak ve Bakanlığın stratejilerinin tespitine ve geliştirilmesine
katkıda bulunmak.

b) Bakanlığın kuruluş amaçlarına uygun olarak, kurumsal yapıların ve süreçlerin et-
kinleştirilmesi ve geliştirilmesi ile gerekli hukuki ve idari düzenlemeler konularında çalışmalar
yapmak veya yapılan çalışmalara katılmak.

c) Teftiş ve denetime ilişkin ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, teftiş ve denetime
ilişkin standartların belirlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak.

ç) Kurum ve kuruluşların hizmet kalitesinin arttırılması ile görevlilerin performansla-
rının iyileştirilmesine esas olacak bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak su-
retiyle performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.

d) Kurum ve kuruluşlarla ilgili mevzuat ile diğer bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek
ve yorumlamak suretiyle hukuka uygunluk denetimini geliştirmek.

e) Mevzuatın hazırlanması ve uygulanması ile ilgili çalışmalar yapmak veya yapılan
çalışmalara katılmak.

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

gelişmeleri izlemek ve uygulanabilirliğini değerlendirmek.
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ğ) Müfettişlere yönelik hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulan-
masını sağlamak.

h) Kurum ve kuruluşların hizmet içi eğitim çalışmalarına katkı sağlamak.
ı) Kurum ve kuruluşlar ile müfettiş ya da müfettişlerin kendi aralarında mevzuatın uy-

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

latılmasını ve yanlışlıkların düzeltilmesini sağlamak, ihbar ve şikâyete sebep olan konu ve uy-
gulamaların tespiti ve ortadan kaldırılmasına yönelik gereken tedbir ve öneriler geliştirilmesi
amacıyla analizler yapmak.

j) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen mevzuat çalışmalarına ilişkin Kurul
görüşünü oluşturmak.

k) Kurul ile ilgili yönetmelik, yönerge ve diğer düzenleyici idari işlemlerin hazırlanması
çalışmalarını yapmak.

l) Teftiş rehberlerini hazırlamak.
m) Müfettişler tarafından düzenlenecek rapor ve diğer belgelerin biçim ve standartlarını

belirlemek.
(2) Bakan tarafından istenen diğer konularda da inceleme yapılır.
(3) Müfettişler tarafından da, görev sırasında gerekli görülmesi halinde birinci fıkrada

belirtilen konularda inceleme yapılması talebinde bulunulabilir.
İnceleme raporu
MADDE 60 – (1) İncelemeler sonunda inceleme raporları düzenlenir. Bu raporlar Baş-

kanlığa verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Araştırma, Ön İnceleme, Soruşturma ve Disiplin Soruşturması Görevleri ve Raporları
Araştırma
MADDE 61 – (1) Araştırma; bir iddia, olay veya yürütülen iş ve işlemler ile ilgili olarak

memurlar ve diğer kamu görevlileri bakımından adli, idari, hukuki, mali ve disiplin işlemleri
yapılmasına gerek olup olmadığının tespiti amacıyla yapılır.

(2) Müfettişler, kurum ve kuruluşların memurları ve diğer kamu görevlileri hakkında
işledikleri iddia edilen suçlar nedeniyle; Bakanlıkça emir verilmesi, teftiş ve denetim sırasında
öğrenilmesi, ihbar veya şikâyet üzerine araştırma yaparlar.

Araştırma sonucunda düzenlenecek raporlar
MADDE 62 – (1) Yapılan araştırma sonucunda;
a) Herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığı sonucuna varılması halinde Başkan-

lığa verilmek üzere araştırma raporu,
b) 4483 sayılı Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili olmakla birlikte Bakan, Bakanlığa

bağlı kuruluşların en üst idari amirleri, valiler ve kaymakamlar dışındaki mercilerin soruşturma
izni vermeye yetkili oldukları memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ön inceleme ya-
pılmasını sağlamak üzere yetkili mercilere intikal ettirilmesini teminen Başkanlığa verilmek
üzere tevdi raporu,

c) Haksız fiil veya sebepsiz zenginleşme ya da kamu zararı sebebiyle tazmin veya tahsil
işlemi yapılması gerektiği sonucuna varılması halinde, borçlar hukuku bakımından ya da 5018
sayılı Kanunun 71 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre gerekli işlemlerin yapılmasını sağ-
lamak amacıyla Başkanlığa verilmek üzere tazmin raporu,

ç) Soruşturulması genel hükümlere tabî suçlar ile ilgili olarak yetkili ve görevli Cum-
huriyet başsavcılıklarına intikal ettirilmesini teminen, Başkanlığa verilmek üzere tevdi rapo-
ru,

düzenlenir.
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(2) İşlem yapılması gerektiği sonucuna varılmış olmakla birlikte aynı konu ve kamu
görevlisi ile ilgili olarak daha önce rapor düzenlenmiş ve karar verilmiş olması hallerinde de
araştırma raporu düzenlenir.

(3) Araştırma görevi sonucunda, ön inceleme ya da disiplin soruşturması yapılması ge-
rektiği sonucuna varılması halinde Bakanlıktan ön inceleme veya disiplin soruşturması tale-
binde bulunulur ya da yazıyla veya raporla durum diğer ilgili mercie bildirilir.

Araştırma raporları ile onay taleplerinin değerlendirilmesi
MADDE 63 – (1) Araştırma sonucunda düzenlenerek Başkanlığa sunulan raporlar ilgili

birimlere gönderilir.
(2) Ön inceleme veya disiplin soruşturması yapılmasının talep edilmesi üzerine gerekli

Bakan onayının alınamaması halinde, müfettişler tarafından araştırma görevleri nedeniyle top-
lanan bilgi ve belgeler, dizi pusulasına bağlı olarak Başkanlığa teslim edilir.

Ön inceleme
MADDE 64 – (1) Ön inceleme; memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledik-

leri iddia edilen suçlardan ötürü ceza soruşturması yapılmasının idari merciin iznine bağlandığı
hallerde, soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi kararlarına dayanak teşkil etmek amacıyla
yapılır.

(2) Ön inceleme, Bakan onayı veya emrine dayalı olarak Başkanlıkça verilen görev
emri üzerine yürütülür.

(3) Ön inceleme sonunda ön inceleme raporu düzenlenir.
Ön inceleme raporunun verileceği yer
MADDE 65 – (1) Ön inceleme raporu, Bakanın veya bağlı kuruluşların en üst idari

amirinin soruşturma izni vermeye yetkili olduğu hallerde Başkanlığa, diğer hallerde yetkili
mercie verilir.

Ön incelemede usul ve yetki
MADDE 66 – (1) Müfettişler, ön inceleme görevlerini ve ön incelemenin gerektirdiği

işlemleri, 4483 sayılı Kanun ile 5271 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütürler.
(2) Müfettişler birinci fıkrada sayılan Kanunlardaki esaslar dairesinde aşağıdaki usul

işlemlerini yapabilirler:
a) Yeminli kâtip görevlendirilmesi.
b) Belge toplanması.
c) Bilgi istenmesi.
ç) Muhbir ve müştekinin ifadesinin alınması.
d) Hakkında ön inceleme yapılanın ifadesinin alınması.
e) Tanık ve bilgi sahibinin dinlenmesi.
f) Bilirkişi görevlendirilmesi.
g) Keşif yapılması.
ğ) Yer gösterme işleminin yapılması.
h) İstinabe usulünün kullanılması.
ı) Arama ve elkoyma.
i) Tutanak düzenlenmesi.
(3) Müfettişlerin arama ve elkoyma yetkisi; kamu hizmetine tahsis edilmiş eşya, bina

ve tesislerle sınırlıdır.
(4) Müfettişler ön inceleme sırasında hâkim kararı alınması gereken hususlarda yetkili

mahkemeye, bu mahkemenin kurulu bulunduğu il merkezindeki veya ilçedeki Cumhuriyet baş-
savcılığı vasıtasıyla başvurur.

(5) Müfettişlerin 34 üncü maddede belirtilen yetkileri saklıdır.
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Soruşturma
MADDE 67 – (1) Müfettişler, görev ve yetkileri kapsamında bulunan memurlar ve di-

ğer kamu görevlileri hakkında; 3628 sayılı Kanunda ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Ban-
kacılık Kanununda yazılı suçlarla, irtikâp, rüşvet, basit ve nitelikli zimmet, görev sırasında
veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet
sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından dolayı yetkili ve görevli
Cumhuriyet başsavcılığınca ceza soruşturması yapılmasını gerektiren delil veya emare bulunup
bulunmadığını tespit etmek amacıyla soruşturma yaparlar. Soruşturma; konuyla ilgili her türlü
bilgi ve belgenin araştırılmasını, incelenmesini ve ulaşılacak beyan, belge ve emarelerin de-
ğerlendirilmesini kapsar.

(2) Özel kanunlarında aksine bir hüküm bulunsa bile ilgili gerçek veya tüzel kişiler
veya kamu kurum ve kuruluşları; müfettişlerin birinci fıkraya göre yürüttükleri soruşturma
kapsamında istedikleri bilgileri gecikmeksizin makul sürede eksiksiz vermek mecburiyetinde-
dirler.

(3) Müfettişler soruşturmaya başladığında ihbarı doğrulayan emareler buldukları tak-
dirde ilgili memur veya diğer kamu görevlisinden, haksız edinilen malın kaçırıldığı yolunda
delil ve emare elde edildiği takdirde memur veya diğer kamu görevlisinin ikinci dereceye kadar
kan ve sıhri hısımları ile gelini ve damadından mal bildiriminde bulunmalarını isterler. Bu is-
temin tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yerine getirilmesi mecburidir.

(4) Müfettişler soruşturmada ayrıca 34 üncü maddede sayılan yetkileri kullanırlar.
(5) Müfettişler, birinci fıkra uyarınca yaptıkları soruşturma neticesinde ceza soruştur-

ması yapılmasını gerektirir nitelikte delil veya emare elde etmeleri halinde, görüşlerini içeren
bir tevdi raporu düzenleyerek Başkanlığa sunarlar. Aksi takdirde, olayın niteliğine ve delil du-
rumuna göre, 62 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ya da üçüncü fıkrası
hükümlerine göre işlem yaparlar.

Disiplin soruşturması
MADDE 68 – (1) Disiplin soruşturması; personelin disiplin hukukundan doğan sorum-

luluklarının saptanması amacıyla yapılır.
(2) Disiplin soruşturması, Bakan onayı ve Başkanlıkça verilen görev emri üzerine yü-

rütülür.
(3) Müfettişler, disiplin soruşturması yapılmasının talep edilmesi üzerine gerekli Bakan

onayının alınamaması halinde, topladıkları bilgi ve belgeleri dizi pusulasına bağlı olarak Baş-
kanlığa teslim ederler.

(4) Müfettişler;
a) Disiplin soruşturmalarını 657 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ve 34 üncü mad-

dede belirtilen yetkilerini kullanarak yürütürler.
b) Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komu-

tanlığı personeli hakkında yürüttükleri disiplin soruşturmalarında, ayrıca, 31/1/2018 tarihli ve
7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ka-
bul Edilmesine Dair Kanun hükümleri uygulanır.

c) Disiplin soruşturması görevlerini ve disiplin soruşturmasının gerektirdiği işlemleri,
66 ncı maddede belirtilen usullerden faydalanarak yerine getirirler.

Disiplin raporu
MADDE 69 – (1) Disiplin soruşturması sonucunda düzenlenecek raporlar Başkanlığa

verilir.
(2) Disiplin raporları, ilgili birimlere veya disiplin amirleri ve kurullarına Başkanlıkça

gönderilir.

Sayfa : 226                             RESMÎ GAZETE                               2 Haziran 2021 – Sayı : 31499



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme Görevleri ve Raporları

Değerlendirme
MADDE 70 – (1) Değerlendirme; Bakanlık Makamınca istenmesi halinde, mülki idare

amirleri ile diğer personelin genel tutum ve davranışları, performansları ile hizmet ve çalışma-
ları tespit edilerek mevzuat, etik ilkeler ve hizmet gerekleri bakımından irdelenmesi suretiyle
kanaat oluşturulması amacıyla yapılır.

Değerlendirme raporları
MADDE 71 – (1) Değerlendirme raporları, en az iki müfettiş tarafından birlikte dü-

zenlenerek doğrudan Başkanlığa verilir.
(2) Değerlendirme raporları yazılı bilgi ve belgelere dayandırılır.
(3) Raporların bir örneği, Başkanlık tarafından memurun özlük dosyasında muhafaza

edilmek üzere ilgili birime gönderilir.
Değerlendirme belgeleri
MADDE 72 – (1) Değerlendirme belgeleri teftiş veya denetim görevi sırasında Bakan-

lıkça belirlenen mülki idare amirleri ve diğer görevliler hakkında düzenlenir. Bu belgeler 70 inci
ve 71 inci maddelerin birinci fıkrasındaki esaslar çerçevesinde düzenlenir.

(2) Belgelerin bir örneği, Başkanlık tarafından memurun özlük dosyasında muhafaza
edilmek üzere ilgili birime gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Genel Durum Raporları

Genel durum raporları
MADDE 73 – (1) Genel durum raporları;
a) İdari bölüm ve kuruluşlarda hizmet gereklerine uygun olmayan yönler olup olmadı-

ğını, varsa düzeltilmesi için alınması gerekli önlemleri,
b) İlin sosyal, ekonomik ve güvenlik sorunlarını ve bu konulardaki tavsiyeleri,
c) İdarenin amaçlarını daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmesine yönelik ola-

rak mevzuat değişikliğinin gerekli olup olmadığını, gerekli ise gerekçeli önerileri,
ç) Mevzuatın uygulanmasında belirlenen aksaklıklar ve gecikmeler ile düzeltilmesi için

getirilecek önerileri,
d) Memurların ve diğer görevlilerin nicelik ve nitelik yönünden yeterli olup olmadık-

larını,
e) Teftiş edilen daire ve kuruluşların yerlerinin ve yerleşme durumlarının hizmeti ak-

satan yönleri varsa, bunların neler olduğu ve düzeltilmesi için getirilecek önerileri,
ortaya koymak amacıyla hazırlanır.
(2) Bu raporlar; Bakanlık onayına dayalı olarak Başkanlıkça görevlendirilen veya genel

teftişler sırasında o ilde teftiş görevinde bulunan müfettişler tarafından düzenlenir.
(3) Genel durum raporları doğrudan Başkanlığa verilir. Bu raporların birer örneği, Baş-

kanlık tarafından, gerekli idari tedbirlerin alınmasına esas olmak üzere ilgili birimlere gönde-
rilir.

ALTINCI BÖLÜM
Kamu Zararlarından Doğan Alacaklar ile Diğer Alacakların Takip ve Tahsili Amacıyla

Düzenlenecek Raporların Değerlendirilmesi, İzlenmesi ve Sonuçlandırılması
Genel olarak kamu zararlarından doğan alacaklar ile diğer alacakların tespiti
MADDE 74 – (1) Müfettişler yapacakları genel teftiş, özel teftiş ve denetim, araştırma,

ön inceleme, inceleme ve soruşturma sırasında;
a) 5018 sayılı Kanunun 71 inci maddesi,
b) 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanununun 22 nci maddesi,
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c) 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin
birinci fıkrası,

ç) 24/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî
Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası,

d) 27/5/2016 tarihli ve 29724 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahalli
İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 100 üncü maddesinin birinci fıkrası,

hükümlerinin verdiği yetkiye dayanarak, tespit ettikleri kamu zararlarından doğan ala-
caklar ile kişilerden alacaklar hesabına borç kaydı gereken diğer alacakların takip ve tahsili
amacıyla ayrı bir tazmin raporu düzenlerler veya düzenledikleri genel nitelikli raporlarda ayrı
bir başlık altında bu hususlara yer verirler.

Mahalli idarelerde kamu zararlarından doğan alacaklar ile diğer alacakların tespiti
MADDE 75 – (1) Mahalli idarelerde kamu zararlarından doğan alacaklar ile diğer ala-

cakların;
a) Mahalli idarelerin mali işlemler dışındaki diğer idari işlemlerinin teftişi sırasında

tespit edilmesi halinde, bunlar teftiş raporlarında ayrı bir başlık altında belirtilir.
b) Mahalli idarelerin mali işlemlerinin 5018 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci

fıkrası ile 5355 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümleri uyarınca, teftişi sırasında tespit edil-
mesi halinde, bunlar teftiş layihalarında belirtilir.

c) Özel teftiş ve denetimler sırasında tespit edilmesi halinde, bunlar özel teftiş ve de-
netim raporlarında ayrı bir başlık altında belirtilir.

ç) Araştırma, ön inceleme, inceleme ve soruşturma sonucunda tespit edilmesi halinde,
bunlarla ilgili olarak, ayrıca tazmin raporu düzenlenerek Başkanlığa verilir.

(2) Raporlarda, tespit edilmiş kamu zararları ve kişilerden alacak konuları ile ilgili ola-
rak, sorumlularla birlikte tahsil sürecine dahil edilecek ilgililer de belirtilir. Ayrıca, Kişilerden
Alacaklar Hesabına Kaydedilerek Tahsil Edilecek Tutarlar Özeti Çizelgesi düzenlenip raporlara
eklenir.

Mahalli idarelerde tespit edilen kamu zararlarından doğan alacaklar ile diğer alacakların
takip ve tahsili

MADDE 76 – (1) 75 inci maddede belirtilen raporların mahalli idarelere intikal etmesi
üzerine;

a) Sayıştayın dış denetimine tâbi olmayan mahalli idare birliklerinde, 5355 sayılı Ka-
nunun 22 nci maddesi hükmü,

b) Kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı
karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden
olunmasıyla meydana gelen zararlardan doğan alacakların takip ve tahsiliyle ilgili işlemler,
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri,

c) Diğer alacakların takip ve tahsiliyle ilgili olarak Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin 99 uncu, 100 üncü ve 101 inci maddeleri ile diğer ilgili hükümleri,

uyarınca işlem yapılır.
(2) Yapılan işlemler, Bakanlığın yazısı üzerine ayrıca valiliklerce izlenir ve işlemlerin

sonuçları Bakanlığa bildirilir.
Mahalli idareler dışındaki kuruluş ve birimlerde kamu zararlarından doğan alacaklar

ile diğer alacakların tespiti
MADDE 77 – (1) Müfettişlerin görev ve yetki alanında bulunan, genel bütçe kapsa-

mındaki kamu idareleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve idari tasarruflarla oluş-
turulan birim ve hesaplarda kamu zararlarından doğanlar ile diğer alacakların;
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a) Teftiş sırasında tespit edilmesi halinde, konu teftiş raporunda ayrı bir başlık altında
belirtilir veya gerek görülmesi halinde ayrı bir tazmin raporu da düzenlenebilir. Raporların bir
örneği mahallinde mülki idare amiri aracılığıyla kamu idaresinin yetkilisine verilir.

b) Özel teftiş ve denetim sırasında tespit edilmesi halinde, bunlar özel teftiş ve denetim
raporlarında ayrı bir başlık altında belirtilir veya gerek görülmesi halinde ayrı bir tazmin raporu
da düzenlenebilir ve bu raporlar Başkanlığa verilir.

c) Araştırma, ön inceleme, inceleme ve soruşturma sırasında tespit edilmesi halinde,
bunlarla ilgili olarak ayrıca tazmin raporu düzenlenerek Başkanlığa verilir.

(2) Raporlarda, sorumlularla birlikte tahsil sürecine dahil edilecek ilgililer de belirtilir.
Ayrıca, Kişilerden Alacaklar Hesabına Kaydedilerek Tahsil Edilecek Tutarlar Özeti Çizelgesi
düzenlenip raporlara eklenir.

Mahalli idareler dışındaki kuruluş ve birimlerde tespit edilen kamu zararlarından
doğan alacaklar ile diğer alacakların takip ve tahsili

MADDE 78 – (1) 77 nci maddede belirtilen raporların ilgili kuruluş ve birimlere intikal
etmesi üzerine;

a) Kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı
karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden
olunmasıyla meydana gelen zararlardan doğan alacakların takip ve tahsiliyle ilgili işlemler,
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri,

b) Diğer alacakların takip ve tahsiliyle ilgili işlemler, Merkezî Yönetim Muhasebe Yö-
netmeliğinin 82 nci, 83 üncü ve 84 üncü maddeleri ile diğer ilgili hükümleri,

c) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarıyla ilgili işlemler, bunların tabi olduğu
mevzuat,

ç) İdari tasarruflarla oluşturulan birim ve hesaplar ile ilgili işlemler, genel hükümler,
uyarınca yerine getirilir.
(2) Yapılan işlemler ve sonuçları valilik vasıtasıyla Bakanlığa bildirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler

Hukuka aykırı fiil veya hal tespit edilmesi
MADDE 79 – (1) Müfettişler tarafından teftiş ve denetim ya da inceleme görevleri sı-

rasında ön inceleme başlatılmasını gerektiren başka bir fiil işlendiğinin tespit edilmesi halin-
de;

a) Bakanın soruşturma izni vermeye yetkili olduğu memurlar ve diğer kamu görevlileri
ile ilgili olarak gerekli bilgi ve belgeler toplanır ve ön inceleme onayı talebine ilişkin gerekçeli
yazı Başkanlığa gönderilir.

b) Haklarında Bakan dışında soruşturma izni vermeye yetkili mercilerin karar vermesi
gereken memurlar ve diğer kamu görevlileri ile ilgili olarak durum, failin konumuna veya ola-
yın niteliğine göre bir rapor veya yazıyla yetkili mercilere bildirilir.

c) (a) bendi kapsamında bulunmayan mülki idare amirleri, jandarma ve sahil güvenlik
bölge komutanları, il jandarma komutanları, il emniyet müdürleri, sahil güvenlik grup komu-
tanları, il özel idare ve büyükşehir belediye genel sekreterleri ile Başkanlıkça uygun görülen
diğer görevliler hakkında da (a) bendi hükmü uygulanır.

(2) Müfettişlerce yürütülmekte olan araştırma, ön inceleme, soruşturma veya disiplin
soruşturması görevleri sırasında onay kapsamı dışında ön inceleme başlatılmasını gerektiren
bir fiil işlendiğinin tespit edilmesi halinde de birinci fıkra hükmü uygulanır.

İhbar ve şikâyetler
MADDE 80 – (1) Teftiş ve denetimle görevli müfettişler bu görevleri sırasında kendi-

lerine yapılan ihbar ve şikâyetler üzerine konuyu araştırmaya başlarlar. Ön inceleme, soruş-
turma veya disiplin soruşturmasını gerektirir bir durum tespit edilmediği takdirde araştırma ra-
poru düzenlenir. Ön inceleme, soruşturma veya disiplin soruşturması yapılması gereken hal-
lerde ise 79 uncu madde hükmü uygulanır.
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(2) Belli kişiler ve/veya kişileri belli olmamakla birlikte belirli konularda araştırma, ön
inceleme, soruşturma ve disiplin soruşturması yapmakla görevlendirilen müfettişler, bu kişilerle
ve/veya konularla sınırlı olarak görev yaparlar. Başka kişiler veya konular hakkında kendilerine
yapılan ihbar ve şikâyetleri herhangi bir işlem yapmaksızın Başkanlığa gönderirler.

(3) Sözlü ihbarlar bir tutanağa geçirilir. Bu tutanaklar veya yazılı olarak yapılan ihbar
üzerine derhal araştırmaya başlanır. 4483 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında
belirtilen şartları taşımayan, belli bir konuyu ihtiva etmeyen ya da doğrudan yargı mercilerinin
görevine giren konularla ilgili olan ihbar ve şikâyetler müfettişlerce hiçbir işleme tabi tutul-
maksızın Başkanlığa gönderilir.

İfade alınmasında usul
MADDE 81 – (1) İfadelerin huzurda alınması esastır. Ancak, 79 uncu maddenin birinci

fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde sayılanlar ile işin niteliğine göre diğer memur ve görevlilerin
ifadeleri yazılı olarak da istenebilir.

(2) Yazılı ifade istemlerinde, memur veya diğer kamu görevlisine ifade için yedi günden
az olmamak üzere uygun süre verilir. Verilen süreyi yeterli bulmadığını bildiren kişiye bir de-
faya mahsus olmak üzere ek süre verilebilir. Bu süreler içinde ifadesini göndermeyen kişi bu
hakkından vazgeçmiş sayılır.

Soruşturulması genel hükümlere tabi suçlar
MADDE 82 – (1) Müfettişler, görevleri sırasında, soruşturulması genel hükümlere tabi

bir suç tespit ederlerse, durumun yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığına intikal ettiril-
mesini teminen Başkanlığa verilmek üzere tevdi raporu düzenlerler.

(2) Müfettişler memur ve diğer kamu görevlilerinden sayılmayan kişiler hakkında dü-
zenledikleri tevdi raporlarını ise doğrudan yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığına gön-
derirler. Ayrıca, durumu düzenlenecek raporlarda belirtirler.

(3) Müfettişler, birinci fıkrada belirtilen raporları; ancak, memur veya diğer kamu gö-
revlisine isnat edilen eylemin 4483 sayılı Kanun kapsamı dışında kaldığı ve genel hükümlere
göre doğrudan Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturulması gerektiği hususunu maddi ve hu-
kuki sebep ve gerekçeleriyle açıkça ortaya koymak şartıyla düzenleyebilirler. Aksi takdirde,
olayın niteliğine ve delil durumuna göre, 62 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bent-
lerini ya da üçüncü fıkra hükümlerini tatbik ederler.

(4) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hâlleri doğrudan Cumhuriyet sav-
cısına veya kolluğa bildirilerek yapılan işlem hakkında ivedi olarak Başkanlığa ve ilgili valiliğe
ya da kaymakamlığa bilgi verilir.

Adli makamlarla iş birliği
MADDE 83 – (1) Müfettişlerin araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruş-

turma görevleriyle ilgili olarak, bir ceza soruşturması kapsamındaki bilgi ve belgelere ihtiyaç
duymaları halinde; yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılıkları, müfettişin yazılı istemi üze-
rine, delillerin bir örneğini dizi pusulasına bağlı olarak müfettişlere verirler. Bu durumda, şayet
müdafiin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisinin kısıtlanmasına ilişkin
hâkim kararı varsa, müfettişler bu kararın etkisiz hale gelmesini önleyecek tedbirleri alırlar.

(2) Birinci fıkra kapsamında mahkemelerden bilgi ve belge istenmesi gerektiği takdirde;
müfettişlerce mahkemelerden yazılı istemde bulunulur.

Devir
MADDE 84 – (1) Müfettişler yürüttükleri araştırma, ön inceleme, soruşturma ve di-

siplin soruşturması görevleri sırasında, diğer yetkili merci onayları ile başlatılan ve henüz bi-
tirilmeyip raporu yetkili mercilere teslim edilmemiş görevlere ilişkin bilgi ve belgeleri yazı ile
devralırlar.
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Tazmin veya tahsile esas işlemler
MADDE 85 – (1) Ön inceleme, soruşturma ve disiplin soruşturması sonucunda haksız

fiil veya sebepsiz zenginleşme ya da kamu zararı sebebiyle tazmin veya tahsil işlemi yapılma-
sını gerektiren bir durum tespit edildiği takdirde, 62 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi
hükmü uygulanır.

Süre
MADDE 86 – (1) Mevzuattaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla;
a) Kendilerine çalışma merkezleri dışında araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin

soruşturması görevi verilen müfettişler ile genel veya özel teftiş veya denetimde görevli mü-
fettişler gerek resen gerekse ihbar ve şikâyet üzerine el koydukları araştırma, ön inceleme, so-
ruşturma ve disiplin soruşturmalarını çalışma merkezlerine döndükleri tarihten,

b) Çalışma merkezlerinde araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin soruşturması
görevi verilen müfettişler ise görev emrinin tebliğ edildiği tarihten,

itibaren zamanaşımı süresi göz önünde bulundurulmak şartıyla en geç üç ay içerisinde
tamamlayarak, düzenleyecekleri raporları yetkili mercilere vermekle yükümlüdürler.

(2) Maddi veya hukuki sebeplerle üç ay içerisinde tamamlanması mümkün olmayan
görevler için gerekçesi belirtilmek suretiyle Başkanlıktan ek süre istenebilir.

Başkan, başkan yardımcıları ve müfettişler hakkındaki işlemler
MADDE 87 – (1) Araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin soruşturması;
a) Başkan hakkında Bakan,
b) Başkan yardımcıları hakkında Başkan veya ilgili başkan yardımcısından daha kı-

demli başkan yardımcısı, en kıdemli başkan yardımcısı hakkında Başkan,
c) Müfettişler hakkında ise Başkan veya başkan yardımcısı ya da ilgili müfettişten daha

kıdemli müfettiş,
tarafından yapılır.
(2) Birinci fıkra kapsamındaki görevi yapanlarla birlikte kıdemine bakılmaksızın mü-

fettiş görevlendirilebilir.
ALTINCI KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Kimlik belgesi
MADDE 88 – (1) Müfettişlere, Bakanlık kimlik kartı dışında, fotoğraflı ve Bakan ta-

rafından imzalanmış ayrı bir kimlik belgesi verilir.
(2) Kimlik belgesi, istenmesi halinde görev sırasında ilgililere gösterilir.
Mühür
MADDE 89 – (1) Müfettişlere numaralı resmi bir mühür verilir.
Araç ve gereçler
MADDE 90 – (1) Müfettişlere, taşınabilir bilgisayar ve donanımı, yazılım programları

ile gerek görülen diğer araç ve gereçler zati demirbaş olarak Bakanlıkça sağlanır.
(2) Taşınabilir bilgisayarın müfettişe tesliminden itibaren beş yıl geçtikten sonra, Ba-

kanlık tarafından uygun görülmesi halinde, müfettişlere aynı şartlarla yeniden bilgisayar veri-
lebilir.

Aylık, yolluk ve diğer özlük haklarının alınması
MADDE 91 – (1) Müfettişlerin, ön ödeme, yolluk ve diğer giderleri ilgili muhasebe

birimi tarafından ödenir.
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(2) Ön ödeme miktarının hak edilecek tutarı aşmaması esastır.
(3) Müfettişler hak etme belgelerini ve eklerini Başkanlığa verirler.
Tatillerin başka yerlerde geçirilmesi
MADDE 92 – (1) Çalışma merkezlerinin bulunduğu iller dışında tek başına çalışan

müfettişler ve grup başkanları Başkanlığa, grup halinde çalışanlar grup başkanına ve diğer
müşterek görev yürütenler kıdemli müfettişe bilgi vermek suretiyle, ulusal bayramları, hafta
tatillerini ve genel tatilleri, görevli bulundukları yerler dışında da geçirebilirler.

Yıllık inceleme ve değerlendirme toplantısı
MADDE 93 – (1) Bakanın onayıyla Başkanlık tarafından;
a) Uygulamada görülen hata ve noksanlıkları tespit ederek müşterek sonuçlara varmak

ve uygulama birliğini sağlamak,
b) Müfettişlerin deneyim ve görüşlerini paylaşmak ve bunlardan yararlanmak,
c) Kurulu ilgilendiren mevzuatta meydana gelen gelişme ve değişiklikler ile bilimsel

ve yargısal içtihatları izlemek ve değerlendirmek,
amaçlarıyla yılda en az bir defa değerlendirme toplantısı yapılır.
(2) Değerlendirme toplantısı görev merkezi, çalışma merkezleri ya da Bakan tarafından

uygun görülecek başka mahallerde düzenlenebilir.
(3) Bu madde kapsamındaki toplantılar hizmet alımı suretiyle de yapılabilir.
Bilgi verme
MADDE 94 – (1) Müfettişler, teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme ve

disiplin soruşturması için görev merkezlerinden ayrılışlarıyla dönüşlerini, görev mahalline varış
ve ayrılışlarını elektronik belge yönetim sistemi üzerinden, acil durumlarda ise uygun iletişim
araçlarını kullanarak Başkanlığa bildirirler.

Yönerge
MADDE 95 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması Başkanlık tarafından hazırlanarak

Bakan onayıyla yürürlüğe girecek yönerge ile düzenlenir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 96 – (1) 16/8/2014 tarihli ve 29090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mül-

kiye Müfettişliğine Atanma ve Yetiştirilme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile 15/6/1989
tarihli ve 20196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu
Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut çalışma merkezleri ve yönerge
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş

olan çalışma merkezlerinin mevcut durumları devam eder.
(2) 95 inci maddede sözü edilen Yönerge çıkarılana kadar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe

girdiği tarihte yürürlükte olan ve Kurulun, Başkanlığın ve müfettişlerin görev, yetki ve sorum-
lulukları ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönerge, genelge ve diğer düzenleyici idari iş-
lemlerin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

İKİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 97 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 98 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Türk Akreditasyon Kurumundan:
İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI UYGUNLUK

İZLEME PROGRAMI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Akreditasyon Kurumu tarafından iyi

laboratuvar uygulamaları prensiplerine göre yürütülecek Ulusal İyi Laboratuvar Uygulamaları
Uygunluk İzleme Programı hakkında uyulması gereken usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türk Akreditasyon Kurumu tarafından Ulusal İyi La-

boratuvar Uygulamaları Uygunluk İzleme Programına ilişkin şartları ve tarafların uyması ge-
reken usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum
ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 632 nci ve 639 uncu
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Çalışma: 9/3/2010 tarihli ve 27516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Labora-

tuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygula-
malarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan madde ve
müstahzarların sorumlusu yetkili merci ile tüm ürün ve kimyasal grupları ile tüm test gruplarını
kapsayan testlerinin yapılacağı test birimlerinin uygunluğunu değerlendiren yetkili kurum ve
kuruluşlara sunmak için, tasarlanmış test maddelerinin özellikleri veya güvenilirlikleri ile ilgili
veriler elde etmek için laboratuvar şartlarında, arazide veya serada yapılan test ya da test dizi-
lerini,

b) Denetim ekibi: Ulusal İLU İzleme Merci adına test birimlerini ve çalışmaları denet-
lemekle görevli olan kişi/kişileri,

c) İyi laboratuvar uygulamaları (İLU): Klinik çalışmalar dışındaki sağlık ve çevre gü-
venliği çalışmalarının planlanması, yapılması, izlenmesi, kaydedilmesi, arşivlenmesi ve rapor
edilmesi şartları ve yönetim usulleri ile ilgili kalite sistemini,

ç) İLU uygunluk durumu: Ulusal İLU İzleme Merci tarafından belirlenen, test birimle-
rinin İLU prensiplerine uygunluk derecesini,

d) İLU uygunluk izlemesi: İLU prensiplerine uygunluğun doğrulanması amacı ile test
birimlerinin veya çalışmaların periyodik denetimini,

e) MAD (Verilerin Karşılıklı Kabulü) sistemi: Katılımcı ülkelerin, kimyasallar üzerinde
yapılan çeşitli klinik olmayan testlerin sonuçlarının karşılıklı olarak kabulünü sağlayan OECD
tarafından geliştirilen sistemi,

f) OECD: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatını,
g) Sponsor: Klinik dışı sağlık ve çevre güvenliği çalışmalarını başlatan, destekleyen

veya sunan kurum veya kuruluşu,
ğ) Standart çalışma prosedürleri (SÇP): Çalışma planı veya test rehberlerinde detaylı

olarak açıklanmayan faaliyetlerin veya testlerin nasıl yapılacağını açıklayan yazılı doküman-
ları,
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h) Sözleşme: İyi Laboratuvar Uygulamaları Uygunluk İzleme Sözleşmesini,
ı) Test birimi: Klinik dışı sağlık ve çevre güvenliği çalışmaları için gerekli olan kişileri,

işyerlerini ve işletim birimini veya birimlerini, birden fazla merkezdeki çalışmaların yürütül-
düğü çok merkezli çalışmalar için test birimini, çalışma yöneticisinin bulunduğu merkez ile
tek tek ya da toplu olarak tüm bireysel test merkezlerini,

i) Test birimi yönetimi: Test biriminin İLU prensiplerine uygun olarak düzenlenmesi
ve yürütülmesinde yetkili ve yasal olarak sorumlu kişi veya kişileri,

j) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,
k) Ulusal İLU İzleme Merci: Yetkili merciin sorumluluğunda olan tüm ürün ve kimyasal

grupları ile tüm test gruplarının uygunluk denetlemesini gerçekleştirmek ve uygunluk beyanı
vermek üzere TÜRKAK’ı,

l) Ulusal İLU Uygunluk İzleme Programı: Test birimlerinin İLU’ya uygunluğunun iz-
lenmesi için Ulusal İLU İzleme Merci tarafından oluşturulan denetim ve çalışma denetimleri
ayrıntılı programını,

m) Uygunluk: Test birimlerinin İLU prensiplerine ve SÇP’ye uygun olduğunun resmî
olarak belirlenmesi faaliyetlerini,

n) Uygunluk denetlemesi: Test birimlerinin İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri,
Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denet-
lenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve ilgili SÇP’ye uygun olup olmadığının tespit
edilebilmesi için yapılan her türlü tetkik ve faaliyeti,

o) Yetkili Merci: Kozmetik ürünler ve beşeri tıbbi ürünler ile biyosidallerin kontrolü
için Sağlık Bakanlığını, veteriner tıbbi ürünler, pestisitler, gıda katkı maddeleri ve yem katkı
maddelerinin kontrolü için Tarım ve Orman Bakanlığını, sanayi kimyasalları ve müstahzarların
kontrolü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

İyi Laboratuvar Uygulamalarına İlişkin Genel Esaslar
TÜRKAK’ın görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 5 – (1) Test birimlerinin uygunluk izleme programına göre denetlenmesi ve

uygunluk beyanı onayı verilmesi, uygunluğun geri alınması ve sınırlandırılması yetkisi
TÜRKAK’a aittir.

(2) Test birimlerinin uygunluk denetimleri TÜRKAK tarafından hazırlanan Ulusal İLU
Uygunluk İzleme Programı çerçevesinde gerçekleştirilir.

(3) Bu çerçevede, İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyum-
laştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönet-
melikte belirtilen görev, yetki ve sorumluluklara ilave olarak TÜRKAK’ın görev, yetki ve so-
rumlulukları şunlardır:

a) İLU uygunluk beyanı verdiği test biriminin adını, adresini, uygunluk beyanı alma
tarihini ve kapsamını resmî internet sitesi aracılığı ile ilan eder.

b) İLU uygunluk izleme faaliyetleri sırasında elde ettiği, kuruluşa ait bilgilerin gizliliğini
sağlar.

c) Denetimde görevlendireceği denetçi ve uzmanları test birimi ile çıkar çatışması ol-
mayacak şekilde belirler. Test biriminden bu yönde gelecek itirazları değerlendirir.

ç) Test birimi ile ilgili tüm bilgi, belge, doküman ve raporları, mevzuattan kaynaklanan
gereklilikler ve ilgili çok taraflı tanıma anlaşmalarının gereklilikleri dışında test biriminin izni
olmadan üçüncü şahıslara veremez. Test biriminin ve çalışmalarının denetimi ile ilgili raporlar,

Sayfa : 234                             RESMÎ GAZETE                               2 Haziran 2021 – Sayı : 31499



bu raporlardan ticari hassasiyeti ve gizliliği olan tüm bilgiler çıkarılmadıkça, yetkili merciler
ve denetlenen veya çalışmaların denetimi ile ilgili test birimi veya sponsorlar dışında paylaşı-
lamaz.

d) OECD İLU ilkelerinde meydana gelen değişiklikleri ve bu değişikliklerle ilgili geçiş
planlarını internet sitesi ve/veya elektronik posta ve benzeri araçlar ile zamanında test birimine
duyurur.

e) İLU prensiplerinden sapmalar olduğundan şüphelenilmesi durumunda test birimi de-
netimi veya çalışma denetimi gerçekleştirebilir.

f) Test birimleri ve TÜRKAK arasında olabilecek anlaşmazlıkların giderilmesi ve itiraz
başvurusu ile ilgili usul ve esasları tespit eder.

g) İLU prensiplerinin yorumlanması, uygulanması ve bu prensiplere uygunluğun iz-
lenmesine ilişkin uluslararası uyumlaştırmayı sağlamak amacıyla diğer OECD üye ülkeleri ile
OECD üyesi olmayan ancak MAD sistemine dâhil olan ülkelerin ulusal İLU izleme merci ile
işbirliği ve bilgi alışverişini teşvik eder.

ğ) Denetimler sırasında test biriminin tesis ve sahalarına erişebilir, buralarda yapılan
çalışmaları gözlemleyebilir. Ticari değeri olan bilgilere ulaşabilir ve ticari hassasiyeti olan do-
kümanları test biriminden alabilir veya raporlarında detaylı şekilde yazabilir.

h) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla halk sağlığı ve çevrenin korunması
açısından önemli verilere ulaşma ihtiyacı olduğunda, haber vermeksizin test birimi veya çalış-
maları incelemek üzere denetim gerçekleştirebilir.

Test birimlerinin görev yetki ve sorumlulukları
MADDE 6 – (1) Test birimi sözleşmedeki şartlara uygun çalışır.
(2) Test birimi, İLU uygunluk beyanı istediği test metotlarına ilişkin kalite sistemi ve

faaliyetleriyle ilgili tüm doküman ve kayıtlarının TÜRKAK tarafından incelenmesini ve bunları
TÜRKAK ile paylaşmayı kabul eder. Objektif delil toplayabilmek amacıyla denetim ekibinin
talebi halinde ilgili belgelerin kopyalarını vermeyi kabul eder.

(3) Test birimi, denetim esnasında yeterli sayıda yetkili personelini TÜRKAK denetim
ekibine rehberlik etmek için hazır bulundurmayı, İLU uygunluk beyanı başvuru kapsamı ile
ilgili birimleri ve bu faaliyetlerle ilişkili diğer birimleri TÜRKAK denetim ekibine açmayı
taahhüt eder.

(4) Test birimi, TÜRKAK tarafından kendisine bildirilen denetim ekibini ve tarihini,
değişiklik talebinin gerekçesini TÜRKAK’a sunması ve TÜRKAK tarafından uygun bulunması
hâli dışında kabul etmeyi taahhüt eder. Yazılı olarak mutabık kalınmış denetim tarihleri için
geçerli sebebi olmadıkça erteleme talebinde bulunamaz.

(5) Test birimi, TÜRKAK tarafından bulunan sapmalarla ilgili yapmış olduğu düzeltici
faaliyetlerin kayıtlarını denetim tarihinden itibaren ilgili TÜRKAK dokümanında belirtilen
süre içerisinde sunmayı taahhüt eder. Takip denetimi gerektiren sapmalar tespit edilmesi ha-
linde, düzeltici faaliyetlerin yerinde görülmesi için bu denetimin yapılmasını kabul eder.

(6) Test birimi, denetimler haricinde de TÜRKAK tarafından değerlendirildikten sonra
kendisine iletilen şikâyet, düzeltme, iyileştirme gibi bildirimler için düzeltici faaliyet açmayı
ve bu faaliyetlerin kayıtlarını ilgili TÜRKAK dokümanında belirtilen süre içerisinde TÜRKAK’a
sunmayı kabul eder.

(7) Test birimi; İLU ile ilgili mevzuat, standart ve faaliyet alanına ilişkin dokümanları
takip etmeyi ve bunlara uymayı, ayrıca şartlar ve kurallarda meydana gelen ve/veya TÜRKAK
tarafından yayımlanan değişiklikler ile bunlara ilişkin gereklilikleri öngörülen sürede yerine
getirmeyi kabul eder.
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(8) Test birimi, İLU uygunluk beyanını ilgili uygunluk kararı alındıktan sonra ve kap-
samı dâhilinde kalarak kullanır. Verilen uygunluk beyanını, yanıltıcı ve belirlenen kurallara
aykırı şekilde kullanamaz.

(9) Test birimi, İLU uygunluk belgesinin kullanımını üçüncü taraflara devredemez.
(10) Test birimi, TÜRKAK tarafından kendisine sağlanan ve kamuya açık olmayan

TÜRKAK denetim raporları ile denetim ekibiyle ilgili bilgi ve belgelerin gizliliğini muhafaza
eder; bu bilgi ve belgeleri TÜRKAK’ın izni veya mevzuattan kaynaklanan gereklilikler dışında
üçüncü kişilerle paylaşamaz.

(11) Test birimi ilgili TÜRKAK rehberlerine göre belirlenen ücretleri zamanında öder.
(12) Test birimi uygunluğunun askıya alınması veya geri çekilmesi halinde, uygunluk

beyanının kullanımını derhâl durdurur ve uygunluğunu vurgulayan reklamlara son verir. Uy-
gunluk beyanını reklam, promosyon çalışmaları ve kamuoyu bilgilendirme faaliyetlerinde kul-
lanamaz.

(13) Test birimi, rutin denetimler haricinde TÜRKAK’a iletilen çalışma denetimi talebi,
şikâyet, ihbar gibi bildirimler veya elde edilen bilgiler üzerine re’sen gerçekleştirilecek olan
haberli veya habersiz denetimleri kabul eder.

(14) Test birimi aşağıdaki değişiklikleri İyi Laboratuvar Uygulamaları Uygunluk İzleme
Sözleşmesinde belirtilen süreler içerisinde TÜRKAK’a bildirir:

a) Bünyesinde gerçekleşen yasal, ticari ve kurumsal değişiklikler.
b) Yönetim kadrosu, kilit personel ve organizasyonunda gerçekleşen değişiklikler.
c) Temel politika ve prosedürlerde yapılan değişiklikler.
ç) Uygunluk beyanı verilen faaliyetlerle ilgili personel, teçhizat, mekân ve çevre şart-

larına dair değişiklikler.
d) Uygunluk beyanı verilen hizmetlerin kapasitesini, kapsamını ve hizmet sunma ka-

biliyetini, İLU şartlarına uyma yeteneğini etkileyen değişiklikler.
Ulusal İLU Uygunluk İzleme Programına ilişkin esaslar
MADDE 7 – (1) Ulusal İLU Uygunluk İzleme Programı tüm ürün ve kimyasal grupları

ile tüm test gruplarını kapsar. TÜRKAK gerekli gördüğü durumlarda program kapsamında İLU
prensiplerine uygun olarak değişiklik yapabilir.

(2) İnsan ve hayvan sağlığı ile çevre üzerindeki risklere ilişkin çalışmaların sonuçları
ve bu çalışmaların bilimsel tasarımları TÜRKAK’ın sorumluluğunda değildir. Bu hususlar, dü-
zenleyici amaçlarla verilerin kendilerine sunulduğu yetkili mercilerin sorumluluğundadır.

(3) İyi laboratuvar uygulamaları denetimleri ile ilgili usul ve esaslar TÜRKAK tarafın-
dan yayımlanan dokümanlarda düzenlenir.

(4) Test birimi denetimleri, test birimleri ve çalışmalarının İLU prensiplerine uygunluk
derecesini tespit etmek ve bu verilerin kalitesi ile bütünlüğünü doğrulamak amacıyla yapılır.
Test birimlerinin İLU prensiplerine uygunluk derecesini açıklayan bir rapor, her test denetimi
sonrasında TÜRKAK tarafından hazırlanır.

(5) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında, TÜRKAK tarafından gerek duyulması ha-
linde yurt içi veya yurt dışından ilgili kuruluşların temsilcileri de test birimi denetimine veya
çalışma denetimine katılmak üzere davet edilebilir.

(6) Bir test birimi denetimi veya çalışma denetiminin sonunda İLU prensiplerine ilişkin
sapmaların bulunması durumunda, test birimi bu sapmaları düzelterek sapmaların düzeltildiğine
ve geçerli olan durumlarda, bunların tekrar meydana gelmesini engelleyecek düzeltici faali-
yetlerin uygulandığına dair kanıtları programda belirtilen azami süre içerisinde TÜRKAK’a
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sunar. Önerilen düzeltici faaliyetlerin etkin olup olmadığının tespiti amacıyla takip denetimleri
gerçekleştirilebilir. Sapmanın oluşturduğu etkiye bağlı olarak TÜRKAK test biriminin uygun-
luk durumunda değişiklik yapabilir.

(7) Test birimlerinin güncel uygunluk durumu TÜRKAK tarafından internet sitesi üze-
rinden ilan edilir.

(8) Test birimlerinin, TÜRKAK İLU İzleme Programına dâhil olduktan sonraki süreçte
de yeterliliklerinin devam ettiğinin gösterilmesi için İLU çalışmaları gerçekleştirmeleri gerekir.
TÜRKAK tarafından belirlenen süre zarfında, ilgili alanda hiç İLU çalışması gerçekleştirmemiş
test birimlerinin o alanda, Ulusal İLU Uygunluk İzleme Programından çıkartılmasına gerek
olup olmadığı değerlendirilir.

Askı ve uygunluk programından çıkarılma durumlarına ilişkin esaslar
MADDE 8 – (1) Denetimlerde tespit edilen sapmalara ilişkin düzeltici faaliyetlerin uy-

gulandığına dair kanıtların programda belirtilen süre içerisinde TÜRKAK’a sunulmaması ha-
linde test biriminin durumu askıda olarak değiştirilir. TÜRKAK dokümanlarında belirtilen aza-
mi askı süresi içerisinde ilgili kanıtların sunulamaması ve gerekli ise takip denetimin gerçek-
leştirilememesi hâlinde test birimi uygunluk programından çıkarılır. Askıya alma ve uygunluk
programından çıkarma durumları yetkili mercilere bildirilir.

(2) Yapılan denetimlerde önemli sapmaların bulunması halinde, TÜRKAK tarafından,
sapmanın niteliğine göre alınacak tedbirler şunlardır:

a) Test biriminde yapılan çalışmaların bütünlüğünü etkileyebilecek eksiklik veya ku-
surların ayrıntılı bir beyanının verilmesi.

b) Yetkili mercie çalışmanın reddedilmesine dair öneride bulunulması.
c) Bir test birimindeki test birimi denetimlerinin veya çalışma denetimlerinin askıya

alınması ve/veya test biriminin Ulusal İLU Uygunluk İzleme Programından çıkartılması.
ç) Avrupa Komisyonuna, OECD üye ülkeleri ile OECD üyesi olmayan ancak MAD

sistemine dâhil olan ülkelere bildirimde bulunulması.
d) Sapmaları ayrıntılı olarak açıklayan beyanların çalışma raporlarına eklenmesinin zo-

runlu tutulması.
e) Hukuka aykırı durumların tespiti halinde mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin

yerine getirilmesi.
(3) Test birimi, adres değişikliği öncesinde değişiklik hakkında bilgiler ile birlikte uy-

gunluk beyanı kapsamındaki faaliyetlerin etkilenme durumu üzerine kapsamlı bir etki analizini
sözleşmede belirlenen süre içerisinde TÜRKAK’a sunar. TÜRKAK, bu etki analizini incele-
yerek gerekli görürse ilgili uzmanlık alanlarını askıya alabilir, devam eden çalışmaların ta-
mamlanması şartına bağlayabilir. Test birimi, taşınma sonrası denetim için hazır olduğunda
TÜRKAK’ı yazılı olarak bilgilendirir.

(4) Herhangi bir nedenle İLU uygunluğu kısmen veya tamamen askıya alınan test biri-
mi, ilgili TÜRKAK dokümanlarında belirtilen azami askıda kalma süresi içerisinde İLU dene-
tim ve karar süreçlerinin tamamlanmaması halinde uygunluğun kısmen veya tamamen geri çe-
kileceğini kabul eder.

(5) 6 ncı maddede belirtilen sorumlulukların yerine getirilmemesi halinde TÜRKAK
test biriminin durumunu değerlendirir ve yerine getirilmeyen sorumluluğun niteliğine bağlı
olarak aşağıda belirtilen iş ve işlemlerden birini gerçekleştirir:

a) Test biriminin İLU uygunluğunu kısmen veya tamamen askıya alabilir.
b) Test biriminin İLU uygunluğunu kısmen veya tamamen geri çekebilir.
c) Test birimini Ulusal İLU Uygunluk İzleme Programından çıkarabilir.
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Uygunluk beyanı ile ilgili kuralların duyurulması ve kurallarda değişiklik yapılması

MADDE 9 – (1) İLU ile ilgili geçerli doküman, tebliğ, prosedür, talimat ve rehberler

TÜRKAK’ın resmî internet adresinde yayımlanarak ilgililere duyurulur.

(2) Uygunluk beyanı verilme şartlarında veya işlemlerinde değişiklikler yapılmasının

gündeme gelmesi hâlinde yapılacak iş ve işlemler şunlardır:

a) Değişikliklerden etkilenecek uygunluk beyanı verilmiş kuruluşlara yorum ve görüş-

lerini belirtmesi için imkân verilir.

b) Değişikliklerin uygulamaya gireceği tarih tespit edilir ve uygunluk beyanı verilmiş

kuruluşların sistemlerini, değişikliklere uygun hale getirmeleri için gerekli olan süre tanınır.

c) Uygunluk beyanı verilmiş bütün kuruluşlara yenilenen şartların yürürlüğe gireceği

tarih duyurulur ve gerekli tedbirleri almaları talep edilir.

(3) Yapılan değişikliklere uygunluk sağlamada başarısız olan kuruluşların uygunlukları

askıya alınabilir veya geri çekilebilir.

İtiraz süreçlerine ilişkin esaslar

MADDE 10 – (1) İLU denetçileri bulgularına karşı yapılan itirazların ve OECD İyi

Laboratuvar Uygulamaları prensiplerinin yorumlanmasındaki anlaşmazlıkların, TÜRKAK’a

yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

(2) İtirazların ele alınması OECD İLU Uygunluk İzleme Süreci İtiraz Prosedüründe be-

lirtilen şekilde gerçekleştirilir.

Avrupa Komisyonu ve OECD ile ilişkiler

MADDE 11 – (1) TÜRKAK her yıl İLU faaliyetleri kapsamında denetlenen test bi-

rimlerinin listesini, denetim tarihlerini ve denetim sonuçlarının kısa bir özetini içeren bir rapor

hazırlar. Bu raporu, her yılın 31 Mart tarihine kadar OECD Sekretaryasına iletir.

(2) Test birimlerinde İLU prensiplerine uygun olmayan hususların, test biriminin yaptığı

çalışmaların bütünlüğünü veya geçerliliğini etkileyebilecek derecede önemli olması durumunda

en kısa süre içerisinde OECD üye ülkeleri ile OECD üyesi olmayan ancak MAD sistemine

dâhil olan ülkelere bilgi verilir.

(3) Avrupa Komisyonuna yapılacak bildirimler İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensip-

leri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların De-

netlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Uygunluk beyanının sorumluluk sınırı

MADDE 12 – (1) Bir test birimine uygunluk beyanı verilmiş olması kuruluşun müşte-

risi ile yaptığı sözleşmelerde yer alan sorumluluklarının TÜRKAK tarafından üstlenilmesi veya

TÜRKAK’a aktarılması anlamına gelmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim

Kurulu yürütür.
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TEBLİĞLER

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GEÇİCİ İTHALAT) SERİ NO: 4’TE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GEÇİCİ İTHALAT) (SERİ NO: 7)

MADDE 1 – 21/3/2005 tarihli ve 25762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük

Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 4’ün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına ilk cümleden

sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle, birinci fıkrasının (a) bendine birinci paragraftan sonra

gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilecek eşya, giriş gümrük idaresine varışından önce

elektronik olarak beyan edilebilir.”

“ATA Karnesi işlemleri karne hamili veya temsilcisi tarafından yapılır. ATA Karnesinin

“B.Temsilcisi” bölümüne temsilcinin adının açık olarak yazılmadığı durumlarda EK 2/A’da

yer alan vekâletnamenin; karne hamilince doldurularak imzalanmış/kaşelenmiş ve karneyi dü-

zenleyen Oda, Elçilikler/Konsolosluklar veya Noterler tarafından imzalanıp mühürlenmiş ola-

rak ATA Karnesi ile birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan

“bu Tebliğin 2 No.lu ekinde”  ibaresi “EK 2/B’de”, aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “ile % 10

fazlasını” ibaresi “toplamının %10 fazlasına kadar tutarı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük

Müsteşarlığına” ibaresi “Ticaret Bakanlığına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinde yer alan “Gümrük Müsteşarlığının bağlı

olduğu Bakan” ibaresi “Ticaret Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğe EK 1/J’den sonra gelmek üzere ekteki EK 2/A eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin EK 2’sinde yer alan “EK 2’’ ibaresi  “EK 2/B”, “BAŞBA-

KANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI” ibaresi “TİCARET BAKANLIĞI”, “Gümrük ve Mu-

hafaza Başmüdürlüğü” ibaresi “Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü”, “TÜRKİYE Tİ-

CARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİNE

(Atatürk Bulvarı No: 149) Bakanlıklar/ANKARA” ibaresi “TÜRKİYE ODALAR VE BOR-

SALAR BİRLİĞİNE” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/3/2005 25762
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 12/11/2005 25991
2- 8/3/2018 30354
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Ticaret Bakanlığından: 
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/28) 

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret

A. Ş. firması tarafından yapılan, Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim A. Ş. ile Küçük-
çalık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Kore Cumhu-
riyeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 5402.47 gümrük tarife pozisyonu altında sı-
nıflandırılan “Diğerleri, poliesterlerden” ürününe yönelik bir damping soruşturması açılması
ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1)  Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) CIF: Masraflar, sigorta ve navlun dâhil teslimi,
c) EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemini,
ç) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
d) Güney Kore: Kore Cumhuriyeti’ni,
e) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
f) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hak-

kında Kanunu,
g) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,
ğ) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,
h) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
ı) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
i) Vietnam: Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti’ni,
j) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
Soruşturma konusu ürün
MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu ürün, 5402.47 gümrük tarife pozisyonu altında

sınıflandırılan “Diğerleri, poliesterlerden”dir.
(2) Bahse konu GTP yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak

değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
Başvurunun temsil niteliği
MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 18 inci mad-

desi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılan yerli üretici Korteks
Mensucat Sanayi ve Ticaret A. Ş. tarafından yapılan başvurunun Yönetmeliğin 20 nci maddesi
uyarınca yerli üretim dalı adına yapıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, söz konusu firma bu Teb-
liğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.
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Damping iddiası
MADDE 6 – (1) Başvuru konusu ülkelerin iç piyasa satışlarına ilişkin veri temin edi-

lemediğinden ithalatı en çok yapılan tip esasında oluşturulmuş normal değer hesaplamasına
gidilmiş ve yerli üretim dalının hammadde maliyetleri üzerine eklenen işçilik, satış genel idari
giderler ile finansman giderlerinde anılan ülkeler koşullarında ayarlamalar yapıldıktan sonra
makul bir kâr oranı eklenerek normal değer oluşturulmuş ve bulunan değerin fabrika çıkış aşa-
masında olduğu kabul edilmiştir.

(2)  İhraç fiyatının tespitinde 2020 yılına ait Bakanlık istatistik veri tabanında yer alan
ithalat beyannameleri bazında veriler kullanılarak, soruşturma konusu ürünün başvuru konusu
ülkelerden gerçekleşen ithalatının CIF ağırlıklı ortalama birim ithalat fiyatı esas alınmıştır. Söz
konusu ihraç fiyatından harici navlun ve sigorta bedelleri düşülerek anılan fiyatın fabrika çıkış
aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(3) Bu maddede açıklandığı şekilde tespit edilen normal değer ile Türkiye’ye ihraç
fiyatı mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada, diğer bir ifadeyle, fabrika çıkış aşamasında
karşılaştırılmış olup başvuru konusu ürün için hesaplanan damping marjlarının Yönetmeliğin
28 inci maddesinde zikredilen ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

Zarar ve nedensellik iddiası
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde zarar iddiası incelenmiştir. 
(2) Güney Kore menşeli soruşturma konusu ürün ithalatının 2018-2020 döneminde

mutlak ve nispi olarak dalgalı bir seyir izlemekle birlikte 2019 ve 2020 yıllarında 2018 baz yı-
lına kıyasla artış gösterdiği; Vietnam menşeli ithalatın 2016-2018 dönemi süresince mutlak ve
nispi olarak artış gösterdiği belirlenmiştir.

(3) 2020 yılında Güney Kore menşeli ithalatın birim fiyatının yerli üretim dalının yurt
içi birim satış fiyatını kırdığı; Vietnam menşeli ithalatın birim fiyatının yerli üretim dalının
yurt içi birim satış fiyatını kırdığı ve baskıladığı tespit edilmiştir.

(4) Yerli üretim dalı tarafından zarara ilişkin olarak sunulan bilgi, belge ve deliller kul-
lanılarak yapılan değerlendirmede, yerli üretim dalının üretim, yurt içi satışlar, pazar payı, yurt
içi satışlardan ürün kârı, kapasite kullanım oranı ve direk işçi sayısı gibi temel ekonomik gös-
tergelerinin 2018-2020 döneminde kötüleştiği tespit edilmiştir.

(5)  Başvuru konusu ülkelerin üretim kapasitesi ve ihracat kabiliyeti bakımından so-
ruşturma konusu ürün bağlamında küresel pazarda önemli bir konuma sahip olduğu anlaşıl-
mıştır.

(6) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin Bakanlık istatistik veri ta-
banında  yer alan veriler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen
Güney Kore ve Vietnam menşeli ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi
zarara/maddi zarar tehdidine yol açtığı değerlendirilmiştir.

Karar ve işlemler
MADDE 8 – (1) Yapılan inceleme sonucunda, damping soruşturması açılabilmesi için

yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değer-
lendirme Kurulunun kararı ile Güney Kore ve Vietnam menşeli soruşturma konusu ürüne yö-
nelik olarak Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturması açılmasına
karar verilmiştir. 

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi
MADDE 9 – (1) Vietnam’da yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruş-

turma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinde yer alan öl-
çütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 12 nci maddede belirtilen
süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal
değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hü-
kümleri uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke
için piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.

Sayfa : 242                             RESMÎ GAZETE                               2 Haziran 2021 – Sayı : 31499



İlgili taraflara soruşturma açılışının bildirilmesi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, soruşturma konusu malın

ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları,
ihracatçı ülke hükümeti, benzer malın Türkiye’deki üreticisi, üye çoğunluğu benzer malın Tür-
kiye’deki üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul edilir. Ancak, 12 nci
maddede belirtilen süreler içinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak suretiyle
kendilerini yetkili mercie bildirenler soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınır.

(2) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üre-
tici/ihracatçılara, soruşturma konusu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçilikleri ile başvuruda be-
lirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturma konusu ürünün bilinen ithalatçılarına soruştur-
manın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(3) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru form-
larına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(4) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar,
soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet
sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “So-
ruşturmalar” sekmelerini takip ederek soruşturmaya dair ilgili başlıktan erişebilir.  

Yetkili merci, ilgili tarafların görüş ve cevaplarını sunmaları
MADDE 11 – (1) Soruşturma, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tara-

fından yürütülür.
T. C. Ticaret Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Dairesi
Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 204 75 00
(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına

cevapları ile resmî görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan
KEP adresine gönderir.

KEP adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr
(3) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına

cevapları ile resmî görüşlerini, fiziki ve elektronik (CD/USB ile) ortamda Bakanlığın posta ad-
resine ve aşağıda yer alan EBYS e-posta adresine gönderir.

EBYS e-posta adresi: ithebys@ticaret.gov.tr
(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar

hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate
alınmaz.

(5) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer
bilgi, belge, görüş ve destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı su-
numlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon, faks
numaraları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak is-
teyenler” tarafından yazılı sunumlarda kendilerine ait KEP adresleri de belirtilir.

(6) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
yazılı olarak 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde
gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli
olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili
taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi
istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi
gerekir.
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Süreler
MADDE 12 – (1) 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplama süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildi-
rimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili
taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunar.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ve 10 uncu maddenin
birinci fıkrası dışında kalan diğer yerli ve yabancı taraflar görüşlerini bu Tebliğin yayımı tari-
hinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde su-
nabilir.

İş birliğine gelinmemesi
MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan

birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya
da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya
yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf iş birliğine gelmemiş sayılır.
Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz
şekilde, mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların iş birliğine gelmemesi veya kısmen iş birliğine gelmesi halinde bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu iş birliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması
MADDE 14 – (1) Kanun ve Kararın ilgili hükümleri uyarınca, soruşturma süresince

geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 15 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
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KURUL KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Finike Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4679 

—— • —— 
Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4700 

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

 
 4701 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ARSA SATILACAKTIR 
Antalya İli Konyaaltı Belediye Başkanlığından: 
1-İhale Konusu İşin Niteliği Yeri ve Miktarı 
Konyaaltı Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Hurma 

Mahallesinde bulunan 12110 ada 9 parsel sayılı 1.535,00 m² yüzölçümlü taşınmazda Belediyemiz 
adına kayıtlı 1.434,00 m² hissenin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre 
Kapalı Teklif Usulü ile Belediye Encümeni tarafından ihale edilerek satılacaktır. 

2-İşin Tahmin Edilen Bedeli 8.604.000,00 TL geçici teminat ise 258.120,00 TL’dir.        
3- İhale Yeri, Tarihi Saati ve Usulü 
İhale Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda (Salon-1) 

16.06.2021 Çarşamba günü saat 14:00’de yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır. İhalelere katılacak olan 
istekliler korona virüs önlemleri kapsamında HES kodu sorgulaması yapılmak ve sosyal mesafe 
gözetilerek maske ile salona alınacak olup ihale tarihinde yetkili makamlarca uygulanması 
önerilen tüm kurallara riayet edilecektir. 

4-İsteklilerden Aranılan Belgeler 
İhale sadece yerli isteklilere açık olup, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda 

sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: 
a.Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut), 
b.Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu, 
c.Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti, 
d.Gerçek kişiler için ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi, 
e.Gerçek kişiler için imza beyannamesi (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, 

isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekilin imza 
beyannamesi, 

f.Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış 
olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve 
teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri 

g.İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile ortağın gerçek veya 
tüzel kişi olması halinde yukarıda sayılan belgeler, 

h.İhale dokümanı satın alındığına dair belge. 
i. Yer görme belgesi. 
5-Tekliflerin Verilmesi 
Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 16.06.2021 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar 

sıra numaralı alındılar karşılığında Konyaaltı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne (Konyaaltı 
Belediyesi Hizmet Binası-Antalya) verilecektir. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon 
başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık adresi yazılır. 

Posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar komisyon başkanlığına 
ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış saati 
bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri 
alınamaz. 

6-Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı 
İhale dokümanı Konyaaltı Belediyesi, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde mesai saatleri 

içinde görülebilir, 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir. 
İLAN OLUNUR. 4595/1-1 
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S-49 MAKAS İÇİN 390 ADET İRTİBAT ÇUBUĞU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünden: 
Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı olan S-49 Makas için 390 adet irtibat 

çubuğunun teknik şartnameye göre alımı yapılacaktır. 
İhale Kayıt No : 2021/302157 
1-İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 
  Merkez/ÇANKIRI 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 
c) Elektronik Posta Adresi : makasfabrikasi@hotmail.com 
2-İhale konusu malın  
    adı ve miktarı : S-49 MAKAS İÇİN 390 ADET İRTİBAT ÇUBUĞUNUN 

TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 
3-İhalenin yapılacağı yer : TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 
4-Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5-Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosuna 23.06.2021 günü saat 11.00’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

6-İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 
Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 200 TL’nin T.C 
Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu hesaba 
yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

tabi değildir. 4702/1/1-1 
—— • —— 

1600 ADET HAZIR ÇELİK SELET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünden: 
Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı olan 1600 adet Hazır Çelik Seletin teknik 

şartnameye göre alımı yapılacaktır. 
İhale Kayıt No : 2021/302174 
1-İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 
  Merkez/ÇANKIRI 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 
c) Elektronik Posta Adresi : makasfabrikasi@hotmail.com 
2-İhale konusu malın  
    adı ve miktarı : 1600 ADET HAZIR ÇELİK SELETİN TEKNİK 

ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 
3-İhalenin yapılacağı yer : TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI 

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

5-Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosuna 23.06.2021 günü saat 14.30’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

6-İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 
Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 200 TL’nin T.C 
Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu hesaba 
yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

tabi değildir. 4702/2/1-1 
—— • —— 

S49 MAKAS İÇİN 3 KALEM KAYMA YATAĞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünden: 
Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı olan S49 Makas için 3 kalem kayma 

yatağının teknik şartnameye göre alımı yapılacaktır. 
İhale Kayıt No : 2021/302201 
1-İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 
  Merkez/ÇANKIRI 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 
c) Elektronik Posta Adresi : makasfabrikasi@hotmail.com 
2-İhale konusu malın  
   adı ve miktarı : S49 MAKAS İÇİN 3 KALEM KAYMA YATAĞININ 

TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 
3-İhalenin yapılacağı yer : TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 
4-Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5-Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosuna 24.06.2021 günü saat 11.00’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

6-İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 
Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 200 TL’nin T.C 
Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu hesaba 
yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

tabi değildir. 4702/3/1-1 
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TRAKSİYONER ALSZ AKÜMÜLATÖR BATARYASI ALIMI  
İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK ihtiyacı olarak Traksiyoner ALSz Akümülatör Bataryası Temini 4734 sayılı 

Kanunun 3/g maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İKN: 2021/300849 
1-İdarenin 
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
  Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2   67090 
  ZONGULDAK 
b) Telefon numarası : 0 372 259 40 00 (30 HAT), 0 372 252 40 00 (8 HAT) 
c) Faks numarası : 0 372 251 19 00 
2-İhale konusu işin nev’i 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Traksiyoner ALSz Akümülatör Bataryası,1 kalem 
b) Teslim yeri : Yerli istekliler için: Kozlu TİM iş sahasıdır. 
  Yabancı istekliler için: Sipariş şartlarına bağlı olarak 

FOB limanı veya C+F Türkiye limanı. 
c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 150 iş günü içinde teslimat 

yapılacaktır. 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 28/06/2021 Pazartesi saat 15:00 
c) Dosya no : 2144023 
4-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

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

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

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

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) Şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı 

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

ayrı verilmesi zorunludur. 
Yabancı istekliler, şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 
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Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

Akümülatör bataryaları için ATEX teçhizat direktifine göre Avrupa Konseyince 
onaylanmış bir kalite kontrol kuruluşu tarafından tanzim edilmiş, Grup 1 (Metan) içeren ortamlara 
uygunluk sertifikası teslimatla birlikte sunulacaktır. Bataryalar, ATEX Grup 1 (Metan) içeren 
ortamlara uygun sertifikalı hücrelerden oluşacaktır. Sertifikalar; hücreler için ATEX teçhizat 
direktifi Ek-3 AB (94/9/AT için, AT) Tip İncelemesi Modülüne göre, bu hücreler kullanılarak 
imal edilecek bataryalar için ise ATEX teçhizat direktifi Ek-9 Modül G: Birim doğrulamasını esas 
alan uygunluk kapsamında teslim edilen her üniteyi (seri no. ile) içerecek şekilde olacaktır. 
Hücrelere ilişkin ATEX sertifikası İdari Şartname 7.3 maddesine uygun olarak, bataryaların ise 
Birim Doğrulama Modülüne göre düzenlenecek sertifikalarının asılları teslimatla sunulacaktır. 
Birim Doğrulama Modülündeki ekipman tanımında (Madde 4), üretici kodlaması yanında ‘’(17 
tonluk EIMCO lokomotifler için)” ifadesi de yer almalıdır. ATEX sertifikalarının halen geçerli 
olduğunun, sertifika kuruluşunun resmi web adreslerinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama 
linkini içeren ekran çıktısı eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde 
bu ekran çıktısı, Atex sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak sayılacaktır. 

- Teklifle birlikte verilecek belgeler; 
• Fiyat avantajından yararlanmak isteyen yerli malı teklif eden yerli istekliler, TOBB ya da 

TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunacaklardır. 
5-Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 
6-İstekliler, tekliflerini Türk Lirası (TL), Euro (€), ABD Doları (USA $) veya İngiliz 

Sterlini (UK £) olarak belirtecektir. 
7-Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin her bir kaleminde % 15 (on beş) oranında 

fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif 
mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 
istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı 
teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara 
ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 

8-İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 
Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkabat Cad.) 19. Sok. 
No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 150,00 TL karşılığı 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9-Teklifler 28/06/2021 Pazartesi saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu 
değildir. 

10-Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yerli isteklilerin teklifleri ile yabancı 
isteklilerin tekliflerinin aynı baza getirilmesi amacıyla, yerli isteklilerin teslim yeri ve şartlarına 
göre yabancı isteklilerin DAP teklif fiyatları ihale tarihindeki TC Merkez Bankası döviz alış kuru 
üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. Değişik döviz cinsinden yapılan 
teklifler ise ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz kurlarına göre Euro’ya çevrilerek 
değerlendirme yapılacaktır. 

11-İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

12-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

13-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
14-Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 
14.1. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 4687/1-1 
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KİREÇ OCAĞI A066 TİPİ TUĞLALARIN SÖKÜM VE ÖRÜM İŞİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale kayıt no : 2021/300279 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğü 
  Yenişehir Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 
  No:18/36360 KARS/MERKEZ 
b) Telefon ve faks numarası : 04742135721-04742135733 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : KİREÇ OCAĞI A066  TİPİ TUĞLALARIN SÖKÜM VE 

ÖRÜM İŞİ 
b)Yapılacağı yer : Kars Şeker Fabrikası 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Kars Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 14.06.2021 Pazartesi günü saat 14:30 
4 - İhale dokümanı Kars Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 200 TL 

(İkiyüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

7 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4675/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

07.05.2021 tarih ve 31477 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Profesör/ Doçent / Doktor 
Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi” alım ilanımızın aşağıda yer alan bölümlerindeki kadrolar 
iptal edilmiştir. 

Fakülte 
Bölüm / 
Program 

Aranan Şartlar 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Ebelik 
Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları 
Hemşireliği alanlarının birinden doçentlik 
almış olmak. 

Profesör 1 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Ebelik 
Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları 
Hemşireliği alanlarının birinden doçentlik 
almış olmak. 

Doçent 1 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Ebelik 
Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları 
Hemşireliği alanlarının birinde doktora 
yapmış olmak. 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

2 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Ebelik 
Kadın Hastalıkları ve Doğum (Tıp) alanında 
doçentlik almış olmak. 

Doçent 1 

 

Fakülte 
Bölüm / 
Program 

Aranan Şartlar 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Ebelik 

Ebelik veya Hemşirelik Lisans Mezunu olup, 
Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları 
Hemşireliği alanlarının birinde tezli yüksek 
lisans veya doktora yapıyor olmak. 

Araştırma 
Görevlisi 

1 

 4761/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4746/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4746/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4742/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4743/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4744/1-1 
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İZBETON İzmir Büyükşehir Belediyesi Beton ve Asfalt Enerji Üretim ve Dağıtım 
Tesisleri Su Kanalizasyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinden:  

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4739/1-1 
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Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4745/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4759/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
03.07.2019 tarihli ve 154274 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal 

edilen, Bileşim Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Ebru 
ÇETİNER (Denetçi No: 23537, Oda Sicil No: 55239) tarafından, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 
2020/805 esasına kayden Bakanlığımız ve Şanlıurfa Valiliği aleyhine açılan davada, 05.03.2021 
tarihli ve E.2020/805-K.2021/430 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiğinden, 07.07.2019 tarihli ve 30824 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ebru ÇETİNER 
hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin denetçi belgesi iptaline ilişkin kısmı 26.05.2021 tarihli 
ve 961699 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 4677/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
ŞMA Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Ankara ili, Çankaya İlçesi, 8139 ada, 12 parsel üzerindeki 1762728 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi ile Yapı 
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 1. fıkrası ve 2. fıkrasının (b), (ç) ve (d) 
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 447215 Ticaret Sicil No ile Ankara 
Ticaret Odasına kayıtlı 3510 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ŞMA Yapı Denetim 
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, ŞMA Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan 
sorumlu denetim elemanı Erdoğan KURUKAFA’nın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No:24404, Oda Sicil No: 30401) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, ŞMA Yapı 
Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Mehmet Akif ERSOY (İnşaat Mühendisi, Yardımcı 
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 130720), Muhammet KÖKDERE (İnşaat Mühendisi, Yardımcı 
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:139259), Şahin ÖZCAN’ın (İnşaat Mühendisi, Oda Sicil 
No:139258) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar 
kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 27.05.2021 tarihli ve 997208 sayılı Olur’u 
ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 4678/1/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Elit Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Şanlıurfa ili, Karaköprü-Merkez ilçesi, 1843 ada, 9 parsel üzerindeki 907137 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) 
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10970 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa 
Ticaret Odasına kayıtlı 1229 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Elit Uzman Yapı Denetim 
Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması Bakanlık Makamının 27.05.2021 tarihli ve 997243 sayılı Olur’u ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 4678/2/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Ordu ili, Altınordu İlçesi, 2337 ada, 30 parsel üzerindeki 1482997 YİBF nolu yapı ile 

ilgili olarak, Baytek Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin 21.04.2021 tarihli ve 31461 sayılı Resmi Gazete 
ilanının kuruluş ortaklığı ile ilgili kısmının “İbrahim Serhan HAZİNEDAR (İnşaat Mühendisi, 
Oda Sicil No: 64794) hakkında, yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 
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denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması” şeklinde değiştirilmesi Bakanlık Makamının 
27.05.2021 tarihli ve 997268 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 4678/3/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İzmitim Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Kocaeli ili, İzmit ilçesi, 2536 ada, 11 parsel üzerindeki 1483563 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bendinde öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 22565 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 
1870 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İzmitim Yapı Denetim A.Ş.’ne, aynı Kanun’un 8. 
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan 
men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İzmitim Yapı Denetim 
A.Ş.’nin kuruluş ortağı Berk SÜREL’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 
23813, Oda Sicil No: 33976) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 27.05.2021 tarihli ve 997296 
sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 4678/4/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Mimar Sinan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 1024 ada, 4 parsel üzerindeki 1467535 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 22561 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret 
Odasına kayıtlı 1725 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mimar Sinan Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Mimar Sinan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hüseyin Fikri SALMAN’ın 
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10780, Oda Sicil No: 22762) yeni iş 
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da 
olmaması Bakanlık Makamının 27.05.2021 tarihli ve 997331 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 4678/5/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Mimar Sinan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 1024 ada, 4 parsel üzerindeki 1476358 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 22561 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret 
Odasına kayıtlı 1725 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mimar Sinan Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Mimar Sinan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hüseyin Fikri SALMAN’ın 
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10780, Oda Sicil No: 22762) yeni iş 
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da 
olmaması Bakanlık Makamının 27.05.2021 tarihli ve 997370 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 4678/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Kutay Ankara Bir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, 1133 ada, 7 parsel üzerindeki 1561814 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 391145 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret 

Odasına kayıtlı 2496 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kutay Ankara Bir Yapı Denetim 

Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, Kutay Ankara Bir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ferit Seyhun ALTIN’ın 

(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17179, Oda Sicil No: 58633) yeni 

iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 

teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da 

olmaması Bakanlık Makamının 27.05.2021 tarihli ve 997440 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 4678/7/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Murat Olgu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ankara İli, Pursaklar  İlçesi, 95223 ada, 2 parsel üzerindeki 1345192 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 190676 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret 

Odasına kayıtlı 397 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Murat Olgu Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, Murat Olgu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Murat FİDAN’ın (İnşaat 

Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 55664)  yeni iş almaktan men cezası süresi 

içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve 

başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 

27.05.2021 tarihli ve 997507 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 4678/8/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Murat Olgu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Ankara İli, Pursaklar İlçesi, 95538 ada, 2 parsel üzerindeki 1393560 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 190676 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret 

Odasına kayıtlı 397 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Murat Olgu Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, Murat Olgu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Murat FİDAN’ın (İnşaat 

Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 55664)  yeni iş almaktan men cezası süresi 

içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve 

başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 

27.05.2021 tarihli ve 997532 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 4678/9/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– Türkiye ile İzlanda Arasında Tarım Protokolünün Tadil Enstrümanı ve Türkiye ile Norveç Arasında Tarım Ürünleri Ticaretine

Dair 10 Aralık 1991 Tarihli Protokolün Tadil Enstrümanının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4037)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanması

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4038)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliği Anlaşması ve

Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4039)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Gemiadamı Belgelerinin Karşılıklı Tanınmasına

İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4040)
–– Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının İlişik

Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4041)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında

Karar (Karar Sayısı: 4042)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe

Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4043)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Sel ve Su Taşkınları Alanında Hibe

Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4044)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4045)
–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4046)
–– Zonguldak İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Erçek KÖK-Çalca KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı

Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 4047)

–– Bartın İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Çöpbey KÖK-Mevren KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 4048)

–– Bolu ve Karabük İlleri Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “İsmetpaşa KÖK-Deresoplan KÖK Grubu Enerji Nakil Hattı”nın
Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4049)

–– İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesine Ait “Teknopark İstanbul-2” Alanının Sınır ve Koordinatlarının Değiştirilmesi Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 4050)

–– Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisi Hakkındaki 14/5/2018
Tarihli ve 2018/11773 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4051)

–– Kocaeli İli, Gölcük ve Başiskele İlçelerinde Bulunan ve Sınırları Gösterilen Alanın Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi
Kocaeli Özel Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4052)

–– Antalya İli, Kemer İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Çıralı-Yanartaş Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden
Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan
Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4053)

–– İzmir İli, Ödemiş İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan 10. Grup Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi
Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 4054)

–– Bazı Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması ve Kapatılması ile Bazı Fakültelerin Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 4055)

–– 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli
ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4061)

–– Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
(Karar Sayısı: 4062)

–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve
2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer
Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda
Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4063)

YÖNETMELİKLER
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4056)
–– Resmi Mühür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4057)
–– Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4058)
–– Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar

Sayısı: 4059)
–– İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4060)
–– Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Yönetmeliği
–– İyi Laboratuvar Uygulamaları Uygunluk İzleme Programı Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 4’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Geçici İthalat) (Seri No: 7)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/28)
–– Paytr Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar
–– Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar
–– İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine İlave

Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/05/2021 Tarihli ve 10232-1, 10232-2 ve 10232-3 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2021 Tarihli ve 2018/4823 Başvuru Numaralı Kararı

NOT: 1/6/2021 Tarihli ve 31498 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

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


