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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Hazine ve Maliye Bakanlığından:
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT

KONTROLÖRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörleri

Başkanlığının yapısı ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarını, Başkan ve Muhasebat Kontro-
lörlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını, denetlenen birimlerin yükümlülükleri ve sorumlu-
luklarını, Stajyer Muhasebat Kontrolörlerinin mesleğe girişleri, yetiştirilmeleri ve yeterlik sı-
navlarını, Muhasebat Kontrolörlüğü ile Muhasebat Başkontrolörlüğüne atanma usullerini kap-
sar.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cum-

hurbaşkanlığı Kararnamesinin 221 inci maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hük-
münde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Hazine ve Maliye Bakanını,
b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
c) Başkan: Muhasebat Kontrolörleri Başkanını,
ç) Başkanlık: Muhasebat Kontrolörleri Başkanlığını,
d) Başkan Yardımcısı: Görevlerin yürütülmesinde Başkana yardımcı olmak üzere Başkan

Yardımcısı olarak görevlendirilen Muhasebat Başkontrolörü veya Muhasebat Kontrolörünü,
e) Büro Müdürlüğü: Muhasebat Kontrolörleri Başkanlığı bünyesinde bulunan Büro

Müdürlüğünü,
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f) Büro Müdürlüğü personeli: Büro Müdürlüğünde görevli; Müdür, Müdür Yardımcısı,
Şef, Uzman, Memur ve benzeri personeli,

g) Genel Müdür: Muhasebat Genel Müdürünü,
ğ) Genel Müdürlük: Muhasebat Genel Müdürlüğünü,
h) Giriş Sınavı: Kamu Personel Seçme Sınavında, Bakanlıkça öngörülen puan türlerine

göre başarılı olan adaylar arasında Genel Müdürlükçe yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,
ı) Grup Başkanı: Grup kurulan yerlerdeki Grup Başkanlarını,
i) Grup Başkanlığı: Gerektiğinde Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile uygun

görülen il merkezlerinde denetim grup başkanlığı ya da başka adlarla kurulacak birimi,
j) Kontrolör: Muhasebat Kontrolörleri Başkanı, Başkan Yardımcısı, Grup Başkanı, Mu-

hasebat Başkontrolörü, Muhasebat Kontrolörü ve Stajyer Muhasebat Kontrolörlerini,
k) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,
l) Sınav Kurulu: Bakanlık Makamının Onayı ile Genel Müdürün Başkanlığında, Mu-

hasebat Kontrolörü unvanını iktisap etmiş Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları ara-
sından seçilecek bir üye, Başkan ve iki kıdemli Kontrolör ile kıdemli Kontrolörler arasından
belirlenecek iki yedek üyeden oluşan ve Stajyer Muhasebat Kontrolörlüğü giriş veya yeterlik
sınavını yapmaya yetkili olan kurulu,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluklar
Başkanlığın yapısı
MADDE 4- (1) Başkanlık; Başkan, yeterli sayıda Başkan Yardımcısı, Grup Başkanları,

Kontrolörler ile Büro Müdürü ve Büro Müdürlüğü personelinden oluşur.
(2) Başkanlığın Merkezi Ankara'dadır. Gerektiğinde Genel Müdürün teklifi ve Bakanın

onayı ile uygun görülen il merkezlerinde grup başkanlığı kurulabilir. Kontrolörlerin gruplarda
görevlendirilmesi Genel Müdürce yapılır.

Yönetim
MADDE 5- (1) Başkanlık doğrudan Genel Müdüre bağlıdır.
(2) Başkan, Genel Müdürün teklifi ve Bakanlık Makamının Onayı ile Başkanlığın yö-

netim ve çalışmalarını düzenlemek üzere, Muhasebat Kontrolörü unvanını iktisap etmiş ve en
az beş yıl kıdeme sahip olanlar arasından görevlendirilir.

(3) Başkan Yardımcıları ve Grup Başkanları, Başkanın önerisi ile Genel Müdür tara-
fından belirlenir.

(4) Genel Müdürün gerekli gördüğü hallerde, grup başkanlıkları doğrudan Başkan ta-
rafından yönetilir.

Başkanın görev ve yetkileri
MADDE 6- (1) Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Genel Müdür adına Başkanlığı yönetmek, çalışmaları düzenlemek, kontrol etmek ve

denetlemek.
b) Yıllık denetim programlarını, Kontrolörlerin önerilerini de alarak hazırlamak, onaya

sunmak ve uygulanmasını izlemek.
c) Genel Müdürlük teşkilat ve görev alanına giren her türlü faaliyet, işlem ve konularla

ilgili olarak teftiş, denetim, soruşturma ve incelemelere ilişkin işleri yönetmek ve bu işlerle
ilgili gerekli önlemleri almak veya aldırmak.

ç) Teftiş, denetim, soruşturma ve incelemelere ilişkin onayları hazırlamak ve makama
sunmak, Bakanlık Makamı veya Genel Müdürce uygun görülen; Kontrolörlerce yürütülecek
teftiş, denetim, soruşturma ve incelemelere ilişkin görevlendirmeleri yapmak ve sonucunu iz-
lemek.
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d) Kontrolörlerin düzenlediği raporları incelemek veya incelettirmek, hata ve noksan-
lıkların giderilmesini sağlamak ve raporları ilgili mercilere göndermek.

e) Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak sınavlara ilişkin işlemleri yürütmek.
f) Kontrolörlerin meslekte yetiştirilmesini, gelişimlerinin sürdürülmesini ve verimli şe-

kilde çalışmasını sağlamak, ilerleme ve yükselmeleri ile ilgili önerilerde bulunmak.
g) Kontrolörlerin mesleki ve bilimsel çalışmalarını teşvik etmek amacıyla eğitim, se-

miner, panel, çalıştay ve benzeri faaliyetleri yapmak veya yaptırmak.
ğ) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili risk esaslı denetim ile elektronik denetim

uygulamalarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak.
h) Denetim sonuçlarını ilgili sistemler üzerinden izlemek, değerlendirmek, istatistikler

oluşturmak, denetim sonucunda tespit edilen uygulamaya ilişkin hata ve noksanlıkları konsolide
etmek ve üst yönetime sunmak.

ı) Uluslararası mesleki uygulama standartları ve etik kurallarla uyumlu olarak, denetim
ve raporlama standartları ile Kontrolörlerin uyacakları etik kuralları hazırlayarak makam ona-
yına sunmak, yapılan işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken önlemlere ilişkin öne-
rilerde bulunmak.

i) Başkanlığa gelen ihbar ve şikâyetleri ilgili mevzuatına göre değerlendirmek.
j) Bakanlık Makamı veya Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Başkan Yardımcısı ile grup başkanlarının görev ve yetkileri
MADDE 7- (1) Başkan Yardımcısı, Başkan tarafından verilen işleri yapmakla görevli

ve yetkilidir.
(2) Başkan, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirtmek şartıyla görev ve yet-

kilerinden bir kısmını Başkan Yardımcısına devredebilir.
(3) Grup Başkanı, Başkan adına Grup Başkanlığını yönetmek, çalışmaları düzenlemek,

kontrol etmek ve denetlemek, gruptaki Kontrolörlere verilen işlerin yapılmasını sağlamak ve
sonuçlarını izlemekle görevli ve yetkilidir. Gerektiğinde Grup Başkanlarına, teftiş, denetim,
soruşturma ve inceleme işleri bizzat yaptırılabilir.

Muhasebat Kontrolörlerinin görev ve yetkileri
MADDE 8- (1) Kontrolörlerin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yapılan görevlendirme üzerine, Genel Müdürlük teşkilat ve görev alanına giren veya

Bakanlık Makamınca Kontrolörlerce yürütülmesi uygun görülen; teftiş, denetim, soruşturma
ve inceleme işlerini yapmak.

b) Genel Müdürlüğe bağlı birimlerin ve saymanlıkların işlemlerini kanun, Cumhurbaş-
kanlığı kararnamesi, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygunluğu yönünden
teftiş etmek.

c) Saymanlıkların ve kurumların hesap ve işlemlerini merkezde veya yerinde incelemek
ve denetlemek.

ç) Kamu idarelerine bağlı döner sermayeli işletmelerin işlemlerinin, bütçe ve harcama
ilkelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunu, bu idarelerce gayri safi hasılat üzerinden
genel bütçeye aktarılması gereken tutarların doğruluğunu, vergi mükellefiyet ve sorumluluğu
ile diğer kanuni kesintilere ilişkin yükümlülüklerin tam ve zamanında yerine getirilip getiril-
mediğini denetlemek.

d) Mevzuatı uyarınca genel bütçeye aktarılması gereken paylar ile gelir fazlalarının
doğru hesaplanıp hesaplanmadığını ve usulüne uygun olarak ilgili hesaplara aktarılıp aktarıl-
madığını denetlemek.
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e) Mevzuatı uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan Hazine yardımlarının
belirlenen esaslar çerçevesinde ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetle-
mek.

f) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, çocuk
bakımevi, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin hesaplarını incelemek ve denetlemek.

g) Genel Müdürlükçe derlenen mali istatistiklerin kalitesini arttırmak amacıyla genel
yönetim sektörü kapsamındaki idarelerin muhasebe işlemlerinin ve hazırlanan mali tablolarının
ilgili mevzuatı ile genel kabul görmüş uluslararası muhasebe ilkelerine uygunluğunu denetle-
mek.

ğ) Elçilik ve konsolosluk nezdindeki mali iş ve işlemleri incelemek ve denetlemek.
h) Suç sayılan eylem ve işlemleri görülenler hakkında 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre soruşturma
yapmak.

ı) Yetkili merciler tarafından görevlendirilmeleri halinde 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre ön inceleme
yapmak.

i) Disipline aykırı fiil ve halleri görülenler hakkında alınan onaya istinaden disiplin so-
ruşturması yapmak.

j) Teftiş edilen birimlerin amirleri ve gerekli görülen memurları hakkında şekli ve içeriği
Genel Müdürlükçe belirlenecek personel değerlendirme belgesi düzenlemek.

k) Refakatlerine verilen Stajyer Muhasebat Kontrolörlerinin ve Muhasebe Denetmen
Yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak.

l) Yapılan görevlendirme üzerine yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar yapmak, gö-
revlendirildikleri komisyon, kurs, seminer, toplantı ve eğitim programlarına katılmak.

m) Yürürlükteki mevzuat ve uygulamalarda görülen noksanlıklar ile bunların düzeltilme
yöntem ve usulleriyle ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.

n) Bakanlık Makamı, Genel Müdür veya Başkan tarafından verilen diğer görevleri yap-
mak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen görevler usulüne uygun görevlendirme yapılmadıkça, Kont-
rolörlerce resen yapılamaz. Kontrolörler görevlerine ilişkin çalışmaları neticesinde düzenle-
yecekleri rapor veya yazıları Başkanlığa intikal ettirirler.

(3) Kontrolörler görevlendirildikleri teftiş, denetim, soruşturma ve incelemeler kapsa-
mında tüm resmi daire, kurum ve kuruluşlar ve kamuya yararlı dernekler, meslek kuruluşları,
bankalar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerden gizli de olsa bütün defter, dosya ve belgeleri iste-
meye, incelemeye ve gerektiğinde zimmet karşılığında almaya yetkilidir.

Kontrolörlerin sorumlulukları
MADDE 9- (1) Kontrolörler, ilgili mevzuatında belirlenen sorumluluklarının yanı sıra

aşağıdaki sorumlulukları yerine getirirler:
a) Verilen görevleri süresinde ve eksiksiz olarak tamamlamak.
b) Mesleğin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulun-

mamak.
c) Teftiş, denetim, soruşturma ve inceleme görevi yürütülen birimin hizmet ve faali-

yetlerini aksatmayacak şekilde görev ifa etmek, personelin gelişimine katkı sağlamak.
ç) Meslekten ayrılmış olsalar dahi, görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları ve gizli kal-

ması gereken diğer hususları ifşa etmemek, kendilerinin veya üçüncü şahısların lehine kullan-
mamak.
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d) Görevleriyle ilgili gidecekleri yerleri ve yapacakları işleri açıklamamak.
e) Yönerge ile belirlenen denetim ve raporlama standartları ile etik kurallara uymak.
f) Kontrolörlükten ayrılmadan önce; sonuçlandırılmış görevlere ilişkin raporları, henüz

sonuçlandırılmamış görevlere ilişkin belgeleri, kendilerine teslim edilen resmi mührü, kimlik
belgesini, demirbaş ve diğer eşyayı Başkanlığa iade etmek.

Denetime tabi olanların yükümlülükleri ve sorumlulukları ile yardım zorunluluğu
MADDE 10- (1) Teftiş, denetim, soruşturma ve incelemeye tabi gerçek ve tüzel kişiler,

gizli dahi olsa görev için gereken bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde Kont-
rolörlere ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde göstermek,
sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır.

(2) Mülki amirler, tüm resmi daire, kurum, kuruluş ve kamuya yararlı derneklerle, ger-
çek ve tüzel kişiler, Kontrolörlerin göreviyle ilgili bilgi taleplerini karşılamak ve her türlü yar-
dım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

(3) Hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için görevle ilgili kurum ve kuruluşların yö-
neticileri, Kontrolörlere, görevi süresince uygun bir çalışma yeri sağlamak ve diğer tedbirleri
almak zorundadır.

(4) Teftiş, denetim, soruşturma ve inceleme kapsamındaki kurum, kuruluş ya da birim
görevlilerinin, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında izne ayrılmasından önce Kontro-
lörlerin olumlu görüşü alınır. İzin kullanmaya başlamış olan görevlilerden görev süresi içinde
izin kullanılması sakıncalı görülenlerin izinleri, Kontrolörlerin talebi üzerine yetkili amirleri
tarafından iptal edilir veya ertelenir.

Görevden uzaklaştırma
MADDE 11- (1) Kontrolörler, teftiş, denetim, soruşturma ve inceleme sırasında kamu

hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevleri başında kalmasında sakınca bulunan amir ve me-
murların görevlerinden uzaklaştırılabilmeleri için yetkili mercilere gerekçesini açıkça belirterek
teklifte bulunabilirler.

Kimlik belgesi ve resmi mühür
MADDE 12- (1) Kontrolörlere, resmi mühür ile Bakan ve Genel Müdür tarafından im-

zalanan, Kontrolörün görev ve yetkilerini belirten kimlik belgesi verilir.
(2) Stajyer Muhasebat Kontrolörlerinin mühürleri yetkileriyle birlikte verilir.
(3) Kontrolörlük görevi sona erenler, kimlik belgesi ve mühürlerini iade etmek zorun-

dadır.
(4) Görevlerinden bir yıldan fazla süre ile geçici görevli veya aylıksız izinli sayılmak

suretiyle ayrılan Kontrolörlerin mühürleri Başkanlıkta muhafaza edilir ve geçici görev veya
aylıksız izin sonunda zimmetle iade edilir.

Büro Müdürlüğü ve görevleri
MADDE 13- (1) Büro Müdürlüğü, Başkana bağlı bir Büro Müdürü ile yeteri kadar per-

sonelden oluşur.
(2) Büro Müdürü, büronun yönetiminden birinci derecede sorumlu olup, aşağıda belir-

tilen görevleri yürütür:
a) Başkan ve Başkan Yardımcısının emir ve talimatları doğrultusunda büroyu yönet-

mek.
b) Kontrolörlere verilen işler ile Kontrolörlerden gelen rapor ve soruşturma belgeleri

ve diğer her türlü evrakın kayıt, sevk, takip işlemlerini yapmak, yaptırmak ve arşivlenmesini
sağlamak.

c) Başkanlığın gider gerçekleştirme işlemlerini yürütmek.
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ç) Başkan ve Başkan Yardımcısı tarafından verilen diğer işleri yapmak.
(3) Büro Müdürlüğü personeli, Büro Müdürü tarafından verilen büro işlerini yapar ve

bu işleri dolayısıyla Büro Müdürüne karşı sorumludur.
(4) Büro Müdürü ve personel, görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları ve gizli kalması

gereken diğer hususları, görevlerinden ayrılsalar dahi ifşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü
şahısların lehine kullanamazlar. Başkanın izni olmaksızın hiçbir evrak, defter ve raporu ilgilisi
haricindeki kişilere gösteremez ve veremezler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Stajyer Muhasebat Kontrolörlüğüne Giriş

Giriş sınavı ve sınava başvuru şartları
MADDE 14- (1) Kontrolörlüğe, giriş sınavıyla Stajyer Muhasebat Kontrolörü olarak

girilir. Stajyer Muhasebat Kontrolörlüğü giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan
oluşur.

(2) Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava girmeye hak kazanamazlar.
(3) Aşağıdaki şartları taşıyanlar giriş sınavına başvurabilir:
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki

genel şartları taşımak.
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren iktisadi ve idarî bilimler, siyasal bilgiler, iktisat,

işletme, hukuk fakültelerini ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık
fakültelerden birini bitirmiş olmak.

c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS puan türlerinden Ba-
kanlıkça tespit ve ilan edilecek asgari puanı almış olduğunu sınav sonuç belgesi ile belgelen-
dirmek.

ç) Giriş sınavının yazılı aşamasının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla
otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

d) Daha önce giriş sınavına en fazla iki kez katılmış olmak.
(4) Giriş sınavı, sınav kurulu tarafından yapılır.
(5) Genel Müdürlük, giriş sınavına ilişkin başvuru, sonuç ilanı ve ilgili diğer işlemlerin

elektronik ortamda yürütülmesini sağlamaya yetkilidir.
Giriş sınavı duyurusu ve başvuru
MADDE 15- (1) Giriş sınavı duyurusu, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde Genel

Müdürlükçe yapılır:
a) KPSS’ye göre Bakanlıkça belirlenen asgari puan, alınacak personelde aranacak şart-

lar ile giriş sınavının tarihi, yapılacağı yer, içeriği, değerlendirme yöntemi, başvuru merci ve
son başvuru tarihi ile gerekli görülen diğer hususlar, 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde ilan veril-
mek suretiyle adaylara duyurulur. İlan, ilk başvuru tarihinden en az on beş gün önce yapılır.

b) Giriş sınavı duyurusunda Genel Müdürlükçe belirlenen fakülteler ve bölümlerden
mezun olan ve ilanda belirtilen KPSS puan türünden asgari puanı alan adaylar başvuru yapa-
bilirler.

c) Adaylar, Genel Müdürlükçe hazırlanan sınav başvuru formu ile Genel Müdürlüğe
müracaat ederler. Postadaki gecikmelerden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme ko-
nulmaz.

ç) Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavın başlama tarihinden en az on beş gün önce
bitecek şekilde tespit edilir.

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                  10 Mart 2022 – Sayı : 31774



d) Sözlü sınavın tarihi ve yapılacağı yer, sözlü sınavdan en az on beş gün önce, sözlü
sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile birlikte Bakanlığın veya Genel Müdürlüğün
resmi internet adresinde ilan edilir.

Adaylardan istenecek bilgi ve belgeler
MADDE 16- (1) Giriş sınavına katılma şartlarını taşıyan adaylardan istenecek bilgi ve

belgeler, sınav duyurusu ile ilan olunur. Posta yoluyla yapılan başvurularda, adaylardan iste-
nilen belgelerin, ilan edilen son başvuru tarihine kadar Genel Müdürlüğe ulaşmış olması ge-
rekmektedir.

(2) Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki bilgi ve belgeler
istenir:

a) T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
b) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair ya-

zılı beyanı.
c) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
ç) Dört adet son altı ay içerisinde çektirilmiş vesikalık fotoğraf.
d) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.
e) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi.
(3) Yapılacak incelemede, aday formlarında yer alan bilgilerde tereddüt hasıl olduğu

takdirde aday kaydından önce söz konusu bilgilerin belgelendirilmesi istenir.
Sınava çağrılma ve sınav giriş belgesi
MADDE 17- (1) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen KPSS puan türü sıralaması esas

alınarak, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katını aşmamak üzere, duyuruda belirtilen sa-
yıda aday ve puanı Bakanlığın veya Genel Müdürlüğün resmi internet adresinde yapılacak ilan-
la duyurulur. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da giriş sınavına çağrılır.

(2) Sınava katılacak olanlar için sınavın yapılacağı yer ve tarihin de belirtildiği fotoğraflı
sınav giriş belgesi düzenlenir. Sınava katılabilmek için bu belgenin ibrazı şarttır.

Sınav konuları
MADDE 18- (1) Giriş sınavı soruları, aşağıda belirtilen konu gruplarından hazırlanır:
a) Maliye: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sisteminin

Genel Esasları, Kamu Maliyesi.
b) İktisat: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası,

Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Güncel Ekonomik Sorunlar.
c) Hukuk: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari

Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Borçlar Hukuku (Genel
Esaslar), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti
ve Sigorta Hukuku hariç).

ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Temel Şirketler Muhasebesi, Temel Maliyet Muhase-
besi, Mali Tablolar Analizi.

Yazılı sınav sorularının hazırlanması
MADDE 19- (1) Yazılı sınav soruları, sınav kurulu tarafından konularına göre hazırla-

nıp imzalandıktan sonra mühürlü zarflar içinde sınav kurulu başkanınca uygun görülen biçimde
saklanır.

Yazılı sınavların yapılış şekli
MADDE 20- (1) Yazılı sınavlar, Genel Müdür tarafından görevlendirilen Kontrolörlerin

gözetiminde yapılır. Adayların kimlikleri saptandıktan sonra soru zarflarının sağlam, kapalı ve
mühürlü olduğuna dair bir tutanak düzenlenir. Bundan sonra zarflar açılarak sorular dağıtılır.
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(2) Sınav sonunda toplanan sınav kağıtları ile düzenlenen tutanaklar bir zarf içine konur.
Zarf kapatılıp mühürlendikten sonra durum, diğer bir tutanakla saptanır ve zarf, tutanakla bir-
likte sınav kurulu başkanına teslim edilir.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması
MADDE 21- (1) Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her sınav grubundan 100 tam

puan üzerinden en az 50 puan alınması ve tüm sınav gruplarının aritmetik ortalama notunun
en az 70 puan olması gereklidir.

(2) Yazılı sınav sonuçları tutanakla tespit edilir.
(3) Yazılı sınav sonuçları, Bakanlık veya Genel Müdürlük internet adresinde yayım-

lanmak suretiyle duyurulur.
Sözlü sınav
MADDE 22- (1) Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan

başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının dört katını geçmemek üzere, sözlü sınav duyuru-
sunda belirtilen sayıda aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar
da sözlü sınava çağrılır.

(2) Yazılı sınavdan en az 70 puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar
için müktesep hak teşkil etmez.

(3) Sözlü sınavda adaylar;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.
(4) Adaylar, sınav kurulu tarafından dördüncü fıkranın (a) bendi için 50 puan, (b) ila

(e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınavla ilgili herhangi bir kayıt sistemi kulla-
nılmaz. Verilen puanların toplamı sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayı-
labilmek için başkan ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik orta-
lamasının en az 70 olması gerekir.

(5) Sınav kurulu, sözlü sınav sonuçlarını tutanakla tespit eder.
Giriş sınav puanı ve sonuçların ilanı
MADDE 23- (1) Yazılı ve sözlü sınavın her birinden ayrı ayrı en az yetmiş puan alan

adaylar giriş sınavında başarılı sayılır. Yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalama puanı giriş
sınavı başarı sırasını oluşturur.

(2) Sınav kurulu, adayları en yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre sıra-
layarak, ilan edilen kadro sayısı kadar adayı asıl, bu sayının en fazla yarısı kadar adayı da yedek
olarak belirler ve ilan eder. Puanların aynı olması halinde sırasıyla, yazılı puanı ve giriş sınavına
başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

(3) Giriş sınavı sonuçları, Bakanlığın veya Genel Müdürlüğün internet adresinde ilan
edilir.

(4) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar
için müktesep hak teşkil etmez.
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Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 24- (1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınmazlar.

Giriş sınavını kazananlardan sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılanların sınav sonuçları
geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir
hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 25- (1) Sınavda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri beş yıl,

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yetiştirilme ve Atanma

Stajyer Muhasebat Kontrolörlüğüne atanma
MADDE 26- (1) Giriş sınavında başarı gösteren ve ilan edilen sayı kadar aday, Bakan

onayı ile Stajyer Muhasebat Kontrolörü kadrolarına atanırlar.
(2) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler ile ataması yapılıp gö-

reve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine, mesleki eğitimin baş-
lamasından önce olmak kaydıyla başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından
atama yapılabilir.

Yetiştirilmede amaç
MADDE 27- (1) Stajyer Muhasebat Kontrolörlerinin yetiştirilmesinde aşağıdaki amaç-

lar gözetilir:
a) Mesleğin gerektirdiği niteliklere uygun kişilik gelişimini sağlamak.
b) Yetki alanına giren mevzuat ve uygulamalar ile teftiş, denetim, soruşturma ve ince-

leme konularında tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak.
c) İlmi ve mesleki çalışma ile araştırma alışkanlığını kazandırmak.
ç) Rapor yazma ve yazışma tekniği konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek.
d) İş ve işlemlerinde ihtiyaç duyacakları modern bilgi teknolojileri ile araç ve gereçler-

den yararlanma alışkanlıkları kazandırmak ve bunu geliştirmelerini sağlamak.
e) Analitik düşünme, grup çalışması ve iletişim becerilerini geliştirmek.
f) Yabancı dil bilgilerini geliştirmek.
g) Mesleğin gerektirdiği diğer niteliklere sahip olmalarını sağlamak.
Stajyer Muhasebat Kontrolörlerinin yetiştirilme süreci
MADDE 28- (1) Stajyer Muhasebat Kontrolörleri, 35 inci maddede belirtilen konular

ile Başkanlıkça belirlenen diğer konular üzerinden mesleki eğitime ve yapılan bu eğitimler so-
nucunda Başkanlıkça belirlenen eğitim konularından sınava tabi tutulurlar.

(2) Stajyer Muhasebat Kontrolörleri, üç yıllık yetişme dönemine tabidirler.
(3) Stajyer Muhasebat Kontrolörleri; üç yıllık yetiştirilme süresinin ilk iki yılında, Baş-

kan tarafından Kontrolörlerin refakatinde görevlendirilirler.
(4) Kontrolörler, refakatlerindeki Stajyer Muhasebat Kontrolörlerinin meslek ve hizmet

gereklerine uygun şekilde yetiştirilmelerinden sorumludurlar.
(5) Başkanlıkça, mesleki görev ve yetki alanına giren konularda; soruşturma, inceleme

ve denetim usulleri ile ilgili mevzuatın öğretilmesi amacıyla mesleki eğitim dışında ayrıca eği-
tim programları düzenlenebilir.
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(6) Stajyer Muhasebat Kontrolörleri, refakat süresince Kontrolörün rehberliği doğrul-
tusunda görevlerini yerine getirirler. Bu sürede tek başlarına teftiş, denetim, soruşturma ve in-
celeme yapamaz ve bağımsız rapor düzenleyemezler.

(7) Stajyer Muhasebat Kontrolörleri, mesleğe başladıktan sonra, ilk iki yıllık yetiştirilme
süreci boyunca üzerinde çalışmak ve bu sürenin sonunda teslim edilmek üzere Genel Müdür-
lükçe belirlenen tez konuları ile ilgili çalışmalarını yaparlar. Süresi içinde tezlerini teslim et-
meyen veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini teslim etmeleri veya yeni bir tez hazırlamaları
için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Tez konularının belirlenmesi, tez jürisi oluşturul-
ması, tezin kabulü ve teslimine ilişkin hususlar Genel Müdürlükçe belirlenir.

Değerlendirme notları
MADDE 29- (1) Değerlendirme notları aşağıda belirtilen notlardan oluşur:
a) Mesleki eğitimlerde alınan notların aritmetik ortalaması.
b) Kontrolörler tarafından refakatinde çalışan Stajyer Muhasebat Kontrolörleri hakkında

düzenlenen şekli ve içeriği Başkanlıkça belirlenen tezkiye belgesinde yer alan notların aritmetik
ortalaması.

(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bendinde belirtilen notların aritmetik ortalamalarının her
birinin 60 puandan aşağı olmaması gerekir. Bu şartları taşımayanlar yetki sınavına alınmazlar.

Yetki verilmesi
MADDE 30- (1) Başkanlıkça 35 inci maddede belirtilen gider mevzuatı ve uygulama-

ları üzerinden yapılacak yazılı yetki sınavı sonucunda en az 70 puan alarak başarılı olan Stajyer
Muhasebat Kontrolörlerine, Başkanın teklifi ve Genel Müdürün onayı ile teftiş, denetim, so-
ruşturma, inceleme yapma ve rapor düzenleme yetkisi verilir.

(2) 29 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca yetki sınavına alınmayan Stajyer Muha-
sebat Kontrolörleri ile yapılan yetki sınavından başarısız olan Stajyer Muhasebat Kontrolörleri
yeterlik sınavına kadar refakat çalışmalarına devam ederler.

(3) Yetki verilen Stajyer Muhasebat Kontrolörleri, Muhasebat Kontrolörü yetkilerini
kullanırlar.

Denetim notu
MADDE 31- (1) Yetkili Stajyer Muhasebat Kontrolörlerinin, yaptıkları teftiş, denetim,

soruşturma ve inceleme görevleri sonucunda düzenledikleri raporlar, Başkan ya da Başkan
Yardımcısı ile görevlendirilecek en az iki kıdemli Kontrolör tarafından denetim ve raporlama
standartları yönünden değerlendirilerek puanlanır. Alınan puanların aritmetik ortalaması de-
netim notunu oluşturur.

Yeterlik sınavına giriş şartları
MADDE 32- (1) Yeterlik sınavına girebilmek için Stajyer Muhasebat Kontrolörünün;
a) Stajyer Muhasebat Kontrolörünün aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve re-

fakat izni nedeniyle görevden ayrı kalınan süreler hesaba katılmaksızın en az üç yıl fiilen ça-
lışmış olması,

b) Genel Müdürlükçe belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapacakları tez çalışmaları
sonucunda tez jürisinden aldıkları puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması,

gerekir.
(2) Bu maddede belirtilen şartları taşımayanlar yeterlik sınavına alınmazlar.
Yeterlik sınavı
MADDE 33- (1) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Her

iki sınav da Ankara’da yapılır.
(2) Yeterlik sınavı, sınav kurulu tarafından yapılır.
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(3) Yeterlik sınavının uygulanmasına ilişkin program Genel Müdürlük tarafından be-
lirlenir.

(4) Yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazeretine istinaden sınava
giremeyenler mazeretlerinin sona ermesini müteakip bir yıl içerisinde Genel Müdürlükçe be-
lirlenecek bir tarihte sınava alınır.

Yeterlik sınav konuları
MADDE 34- (1) Yeterlik sınavının yazılı bölümü aşağıda belirtilen konulardan yapılır.
a) Gider mevzuatı ve uygulamaları;
1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili

mevzuatı.
2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatı.
3) 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili mevzuatı.
4) 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu.
5) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve ilgili mevzuatı.
6) 657 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı.
b) Muhasebe mevzuatı ve uygulamaları;
1) 3/12/2014 tarihli ve 2014/7052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği.
2) 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî

Yönetim Muhasebe Yönetmeliği.
3) 27/5/2016 tarihli ve 29724 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahalli

İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği.
4) 25/6/2021 tarihli ve 31522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Ku-

rumu Muhasebe Yönetmeliği.
5) 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İş-

letmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği.
6) Tekdüzen Hesap Planı ve işleyişi, mali tablo analizi.
c) Soruşturmaya ilişkin mevzuat ve soruşturma usulleri;
1) 657 sayılı Kanun (Disiplin hükümleri).
2) 3628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı.
3) 4483 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı.
4) 5237 sayılı Kanunun genel hükümleri ile kamu görevlilerine özgü suçlara ilişkin hü-

kümleri ve ilgili mevzuatı.
5) 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatı.
6) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili mevzuatı.
7) Özel soruşturma usulü getiren diğer kanunlar.
ç) Denetim ve inceleme usulleri ile rapor düzenleme teknikleri.
d) Gelir mevzuatı ve uygulamalarının genel esasları.
e) Devletin yapısı ve teşkilatına ilişkin mevzuat.
Yazılı sınav
MADDE 35- (1) Yazılı sınav kağıtları, sınav kurulu üyeleri tarafından 100 tam puan

üzerinden değerlendirilir.
(2) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav gruplarının her birinden alınan not-

ların 50, tüm grupların aritmetik not ortalamasının da 70 puandan aşağı olmaması gerekir.
(3) Sınav kurulu, yazılı sınav sonuçlarını tutanakla tespit eder.

10 Mart 2022 – Sayı : 31774                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



Sözlü sınav
MADDE 36- (1) Yazılı sınavda başarılı olan Stajyer Muhasebat Kontrolörleri, sözlü

sınava tabi tutulur. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar, sözlü sınava katılamazlar.
(2) Sözlü sınav, Stajyer Muhasebat Kontrolörünün;
a) Yeterlik yazılı sınav konularına ilişkin sorulacak sorulara verdiği cevapların,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve

uygunluğunun,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,
d) Genel yetenek ve genel kültürünün,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,
değerlendirilmesi suretiyle yapılır.
(3) Stajyer Muhasebat Kontrolörleri, sınav kurulu tarafından ikinci fıkranın (a) bendi

için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlen-
dirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Verilen puanların toplamı sözlü sınav pua-
nını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için başkan ve üyelerin yüz tam puan üze-
rinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir.

(4) Sınav kurulu, sözlü sınav sonuçlarını tutanakla tespit eder.
Yeterlik sınav sonucu
MADDE 37- (1) Yeterlik sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortala-

masıdır.
(2) Yeterlik sınavında başarılı sayılmak için yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik

ortalamasının 100 puan üzerinden en az 70 olması gerekir.
(3) Başarılı olanlar arasında sıralamanın belirlenmesinde yeterlik sınav notunun yüzde

yetmiş beşi, 31 inci maddede belirtilen denetim notunun yüzde yirmi beşi dikkate alınır.
(4) Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından, başarı sırasına göre tutanakla tespit edilir

ve liste halinde Başkanlıkça duyurulur. Sonuçlar adaylara ayrıca yazılı olarak da bildirilir.
İkinci sınav hakkı
MADDE 38- (1) Yapılan yeterlik sınavında başarılı olamayanlara veya sınava girmeye

hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara yeterlik sına-
vından itibaren bir yıl içinde ikinci sınav hakkı verilir.

(2) İkinci sınav hakkı, bir defaya mahsus olmak üzere verilir.
(3) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri

de kabul edilmeyenler, ikinci sınav hakkını kullanmayanlar veya ikinci sınavda da başarı gös-
teremeyenler Stajyer Muhasebat Kontrolörlüğü unvanını kaybederler ve Bakanlıkta durumla-
rına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Muhasebat Kontrolörlüğüne atanma
MADDE 39- (1) Yeterlik sınavında başarılı olanlar, bu sınavdaki başarı sırasına göre

Muhasebat Kontrolörlüğüne atanırlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Başkontrolörlüğe Atanma, Kıdem ve Kontrolörlüğe Yeniden Atanma
Muhasebat Başkontrolörlüğüne atanma
MADDE 40- (1) Başkanlıkta stajyerlikte geçirilen süreler dahil en az on yıl çalışmış

olan Muhasebat Kontrolörleri; kıdem ve kadro durumu göz önünde bulundurularak Muhasebat
Başkontrolörlüğüne atanırlar.
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Kıdem
MADDE 41- (1) Kontrolörlerin yönetimi, çalışması ve yetişmeleri gibi konularda kı-

dem esası uygulanır.
(2) Kıdem, meslekte geçirilen süredir.
(3) Aynı giriş sınavında başarı gösterenler bir promosyon oluştururlar.
(4) Promosyon içi kıdem, giriş veya yeterlik sınavındaki başarı sıralamasına göre be-

lirlenir. İkinci sınav hakkı ile yeterlik alanlar başarı sırasına göre kendi promosyonlarının so-
nuna eklenirler.

Muhasebat Kontrolörlüğüne yeniden atanma
MADDE 42- (1) Yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra Kontrolörlükten ayrılanlar,

yazılı talepleri üzerine, durumları itibarıyla atanabilecekleri boş kadro bulunması, Genel Mü-
dürün önerisi ve Bakanlık Makamının onayı ile yeniden Kontrolörlüğe atanabilirler.

ALTINCI BÖLÜM
Başkanlığın Çalışma Esasları

Çalışma düzeni ve denetim programı ilkeleri
MADDE 43- (1) Denetim faaliyetleri, denetim plan ve programları çerçevesinde yü-

rütülür.
(2) Kontrolörlerin denetim programları, yıllık denetim programı şeklinde düzenlenir

ve Bakan onayı ile yürürlüğe girer.
(3) Yıllık denetim programlarının hazırlanmasında Genel Müdürlüğün faaliyet ve amaç-

ları ile denetim politikaları göz önünde bulundurulur.
(4) Yıllık denetim programında, Genel Müdürlüğün faaliyetleri çerçevesinde risk odaklı

çalışmalar yapılarak denetimde ağırlık verilecek başlıca alanlar belirlenir.
(5) Yıllık denetim programları; Kontrolörlerin yapacakları çalışmaların nitelikleri ile

denetleyecekleri birimleri, gidecekleri yerleri, turne zamanını, süresini ve uyulması gereken
esasları içerir. Programların hazırlanmasında birimlerin iş hacimleri esas alınır.

(6) Programların öngörülen sürelerde tamamlanması esastır. Süresinde tamamlanama-
yacağı anlaşılan işler hakkında, Başkana zamanında bilgi verilir ve alınacak talimata göre ha-
reket edilir.

(7) Denetim programları gizlidir, hazırlanmasında ve uygulanmasında bu kurala uyu-
lur.

(8) Yıllık denetim programında, Genel Müdür onayı ile değişiklik yapılabilir. Ayrıca,
gerek duyulması halinde, Kontrolörlere, yıllık denetim programı dışında her zaman teftiş, de-
netim, soruşturma ve inceleme yaptırılabilir.

Muhasebat Kontrolörlerinin görevlendirilmesi ile çalışma usul ve esasları
MADDE 44- (1) Kontrolörler, Bakanlık Makamı veya Genel Müdür onayı üzerine Baş-

kan tarafından görevlendirilir ve çalışma sonuçlarını Başkanlığa bildirirler.
(2) Kontrolörler görevlendirildikleri konularda bağımsız olarak çalışırlar ve rapor dü-

zenlerler.
(3) Gerekli görülen durumlarda; teftiş, denetim, soruşturma ve inceleme işlerinin birden

fazla Kontrolör tarafından birlikte yürütülmesi de mümkündür. Bu tür çalışmalarda iş bölümünü
yapmak, işlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak ve Başkanlıkla haberleşmeyi yürüt-
mek görevleri kıdemli Kontrolör tarafından yerine getirilir. Birlikte yürütülen işlerde müşterek
rapor düzenlenmesi esastır.

(4) Aynı konularda yapılan bağımsız çalışmalar için Başkan tarafından ilgili Kontro-
lörlere ayrıca konsolide rapor düzenlettirilebilir.
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(5) Görevlendirme yapılırken işin ivediliği, niteliği, kapsamı ve benzeri hususlar dikkate
alınarak Başkanlıkça işin tamamlanması için makul bir süre belirlenebilir.

Turne esası, turne bölgeleri, yerleri ve turne süreleri
MADDE 45- (1) Kontrolörlerin, denetim grubunun bulunduğu il dışındaki çalışmaları,

turne esasına göre yapılır.
(2) Turne esasının uygulanması bakımından Türkiye, Ek-1’de yer alan cetvelde tespit

edildiği üzere altı bölgeye ayrılmıştır. Yeni bir il kurulması halinde, bu ilin hangi bölgede yer
alacağına Genel Müdürlükçe karar verilir.

(3) Yıllık denetim programı, Kontrolörlerin altı bölgeye de gitmelerini ve farklı illerde
görev yapmalarını sağlayacak biçimde düzenlenir. Stajyer Muhasebat Kontrolörleri için bölge
esası dikkate alınmaz. Turne yerleri, Kontrolörlerin turne bölgeleri, içinde denetim yapacakları
yerlerdir.

(4) Turne süreleri, Kontrolörlerin kıdemlerine göre belirlenir. Kıdemin hesabında, tur-
neye çıkılacak yılın 1 Ocak günü esas alınır. Buna göre turne süreleri aşağıdaki gibidir:

a) Kıdemleri 6 yıla kadar olanlar için 4 ay.
b) Kıdemleri 10 yıla kadar olanlar için 3 ay.
c) Kıdemleri 10 yıldan fazla olanlar için 2 ay.
(5) Turne süresi içinde alınan izinler bu sürelere dahil edilmez.
(6) Yıllık denetim programlarında Başkanlık emrinde yeterli sayıda Kontrolör görev-

lendirilir. Bu Kontrolörlere turne esasına ve merkez çalışmalarına bağlı kalınmaksızın görev
verilebilir.

(7) İvedi ve önemli işlerde turne süreleri ve yerleri ile bağlı kalınmaksızın tüm Kont-
rolörlere ayrıca görev verilebilir.

Bilimsel ve mesleki çalışmalar
MADDE 46- (1) Kontrolörler, bu Yönetmelikte belirtilen, teftiş, denetim, soruşturma

ve inceleme konuları dışında mesleki ve bilimsel çalışmalara da önem verirler.
(2) Kontrolörlerin başarılı çalışma sonuçlarının yayımlanması ve duyurulması Genel

Müdürlükçe sağlanır.
Haberleşme ve yazışma
MADDE 47- (1) Haberleşme, genel olarak yazıyla yapılır. Ancak, gizliliği olmayan

acele işlerde, faksla veya elektronik posta ile de yazışma yapılabilir. Başkanlıkça belirlenmesi
halinde tüm yazışma ve raporlamalar Bakanlıkça kullanılan elektronik belge yönetim sistemi
üzerinden gerçekleştirilebilir.

(2) Kontrolörler, yürüttükleri görevleri gereği kamu kurum ve kuruluşlarının;
a) Merkez birimleri ile haberleşmelerini Başkanlık kanalıyla,
b) Taşra birimleri ile haberleşmelerini doğrudan,
c) Münhasıran teftiş, denetim veya inceleme yaptıkları birimlerle haberleşmelerini doğ-

rudan,
yapar.
(3) Kontrolörler, göreve başlayış ve bitirişleri ile görev yeri değişikliklerini faks ile ya da

Başkanlıkça belirlenen yöntemlerle Başkanlık ve Gruplarına bildirirler.
(4) Kontrolörler, görevleriyle ilgili konularda, doğrudan yapacakları yazışmalarda “Bakan a.”

ibaresini kullanırlar.
Yurt dışına gönderilme
MADDE 48- (1) Kontrolörlerin, yurt dışına gönderilmesi işlemlerinde 21/1/1974 tarihli

ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt
Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri esas alınır.
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(2) Yurt dışına gönderilen Kontrolörler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak dü-
zenledikleri raporları, döndükleri tarihten itibaren en geç üç ay içinde Başkanlığa tevdi eder-
ler.

YEDİNCİ BÖLÜM
Raporlama Düzeni

Denetim sonuçları ve raporlar
MADDE 49- (1) Kontrolörlerce, işin özelliğine göre aşağıdaki raporlar düzenlenir:
a) Cevaplı rapor.
b) Denetim raporu.
c) Soruşturma raporu.
ç) Ön inceleme raporu.
d) Disiplin soruşturması raporu.
e) Görüş ve öneri raporu.
f) İnceleme raporu.
(2) Genel Müdürlük, birinci fıkrada belirtilenler dışında, ihtiyaca göre rapor türleri be-

lirlemeye yetkilidir.
(3) Raporlara takvim yılı itibarıyla 1’den başlamak üzere bir sıra numarası verilir. Bu

sıra numarası 1 Ocak’tan 31 Aralık tarihine kadar devam eder.
(4) Raporlarda yer verilen tespit, görüş ve önerilerin; tereddüde sebep olmayacak şe-

kilde açık, anlaşılır ve yazım kurallarına uygun bir üslupla yazılmasına; ilgili mevzuata ve
teftiş, denetim, soruşturma ve inceleme sonucu ulaşılan delillere dayandırılmasına özen göste-
rilir.

(5) Düzenlenen raporlar, Başkanlıkça görevlendirilecek en az iki Kontrolör tarafından
değerlendirilebilir.

(6) Değerlendirme sonucunda, yazışma usulleri ile denetim ve raporlama standartlarına
ilişkin düzeltilmesi veya tamamlattırılması gereken hata ve noksanlıkların tespiti halinde, bun-
ların giderilmesi raporu düzenleyen Kontrolörden istenebilir. Bu düzeltme taleplerinin raporu
düzenleyen Kontrolörlerce yerine getirilmesi zorunludur.

(7) Çözümü açıkça belli olmayan ve farklı şekilde yorumlanabilecek hususlara ilişkin
kanaatler Kontrolörün hata ve noksanlığı olarak değerlendirilemez. Bu hususlardaki değerlen-
dirmelere raporu düzenleyen Kontrolörün katılmaması halinde, Genel Müdürce konu başka
bir Kontrolöre incelettirilebilir.

(8) Başkanlıkça aksi belirtilmediği sürece, düzenlenen raporlar Başkanlık aracılığıyla
ilgili birimlere intikal ettirilir.

Cevaplı rapor
MADDE 50- (1) Cevaplı rapor, denetimi öngörülen birimlerin, denetim sonucu tespit

edilen noksan ve hatalı işlemleri ile ilgili olarak yerinde düzenlenir. Bu raporda;
a) İşlemleri denetlenen memurların kimlikleri ve unvanları,
b) Denetimin kapsadığı dönem ve servisler,
c) Eleştirilen işlemler, aykırı olduğu mevzuat hükümleri ve düzeltilme yolları,
ç) Raporun ilgililerce cevaplandırılma yöntem ve süreleri,
belirtilir.
(2) Düzenlenen cevaplı raporların, aslı ve bir örneği denetlenen birimin amirine tebliğ

edilir, bir örneği ise Başkanlığa gönderilir.
(3) Tebliğ edilen cevaplı raporun, işlemleri denetlenen memurlar ile birinci ve ikinci

derece amirleri tarafından cevaplandırılmasından sonra aslı Kontrolöre gönderilir, cevaplan-
dırılmış örneği ise denetim raporları dosyasında saklanır. Kontrolöre gelen rapor aslı en geç
bir ay içinde son görüşler eklenerek Başkanlığa gönderilir. Uygun ve yeterli bulunmayan ce-
vaplar için yazılan son görüşler açık ve gerekçeli olmalıdır.
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(4) Zorunlu nedenlerle ilgili Kontrolörlerce son görüş bildiriminin yazılamadığı hallerde
bu husus Başkan Yardımcısı veya başka bir Kontrolör tarafından yerine getirilir.

(5) Kontrolörler, cevaplı raporların süresinde ve eksiksiz olarak iadesini izlemekle yü-
kümlüdürler. Haklı nedenlere dayanmaksızın süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında,
gereği yapılmak üzere Başkanlığa bilgi verilir.

(6) Cevaplı rapor düzenlenmesine gerek görülmeyen hallerde cevaplı rapor yerine ge-
çecek bir inceleme raporu düzenlenir. Bu sebeple düzenlenen inceleme raporunun aslı Başkan-
lığa gönderilir, bir örneği ise denetim raporları dosyasında saklanmak üzere denetlenen birime
verilir.

Denetim raporu
MADDE 51- (1) Teftiş edilen her birim için bir denetim raporu düzenlenir. Bu raporda;
a) Teftiş edilen servisler ile düzenlenen rapor ve yazılar,
b) Teftiş sonucunda tespit edilen veya cevaplı raporda yer verilen önemli hata ve nok-

sanlıklar,
c) İnsan kaynakları, çalışma mekanı ve araçlarının yeterli olup olmadığı ile genel per-

formansa yönelik değerlendirmeler,
ç) Teftiş edilen birimin iş süreçlerinin analizi ve paydaşlar nezdindeki algılanması,
d) Döner sermayeli kuruluşlar ile fonların amaçlarına uygun çalışıp çalışmadıkları ve

döner sermayelerin verimlilik ve karlılık durumları,
belirtilir.
(2) Düzenlenen denetim raporlarının aslı ve bir örneği Başkanlığa gönderilir.
Soruşturma raporu
MADDE 52- (1) 3628 sayılı Kanuna göre yapılan soruşturmaların sonuçları, soruşturma

raporuna bağlanır.
(2) Soruşturma raporlarında; soruşturma konuları ve işlenen suçlar ile suçlular hakkında

hangi kanun hükümlerinin tatbik edileceği hususundaki görüş ve öneriler belirtilir.
(3) Soruşturma raporlarının aslı doğrudan ilgili Cumhuriyet Savcılığına, diğer nüshaları

ise Başkanlığa verilir.
Ön inceleme raporu
MADDE 53- (1) 4483 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan inceleme sonuçları ön

inceleme raporuna bağlanır.
(2) 4483 sayılı Kanuna göre yapılan ön incelemelerde, inceleme emrinin tarihi ve sayısı

ile incelemeye nasıl başlandığı gösterilir. Hakkında ön inceleme yapılanın görevi ve kimliği,
incelemeye konu olay ve suçlar, incelemenin ne şekilde geliştiği ile elde edilen deliller ve hak-
kında ön inceleme yapılan şahsın ifadesinin özeti ön inceleme raporuna yazılır.

(3) Kontrolörler, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifa-
desini de almak suretiyle yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüş-
lerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili mercie sunarlar. Ön inceleme,
birden fazla Kontrolör tarafından yapılmışsa, farklı görüşler raporda gerekçeleriyle ayrı ayrı
belirtilir.

(4) Düzenlenen ön inceleme raporlarının aslı ve yeterli sayıda örneği Başkanlığa gön-
derilir.

Disiplin soruşturması raporu
MADDE 54- (1) Yürürlükteki personel mevzuatına göre disiplin suçu oluşturan eylem

ve işlemlerden dolayı yapılan soruşturmaların sonuçları disiplin soruşturması raporuna bağla-
nır.
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(2) Disiplin soruşturması raporlarında, disiplin soruşturmasının konusu ile eylem ve iş-
lemin hangi disiplin suçunu oluşturduğu belirtilir.

(3) Disiplin yaptırımı ya da idari karar alınmasına esas olan disiplin soruşturması ra-
porları yeterli sayıda düzenlenerek Başkanlığa sunulur.

Görüş ve öneri raporu
MADDE 55- (1) Yürürlükteki mevzuat ve bunların uygulanmalarında görülen noksan-

lıklar ve bunların düzeltme yöntem ve usulleri ile Bakanlığın veya Genel Müdürlüğün faali-
yetlerine değer katmaya yönelik görüş ve teklifler için görüş ve öneri raporu düzenlenebilir.

(2) Görüş ve öneri raporları, konularının ilgilendirdiği birimler dikkate alınarak yeterli
sayıda hazırlanır ve Başkanlığa sunulur.

İnceleme raporu
MADDE 56- (1) İnceleme raporu, Kontrolörlerin;
a) Başkanlıkça tetkik ettirilen veya kendileri tarafından tespit edilen çeşitli konular hak-

kındaki kanaatlerini,
b) Ön inceleme yapılmasına gerek olup olmadığını önermek için yapılan araştırma ve

incelemelerini,
c) Disiplin soruşturması açılmasına ya da idari önlem alınmasına ilişkin önerilerini,
yansıtmak için diğer rapor türlerinin konusu dışında kalan hususlar için düzenlenir.
(2) İnceleme raporları, konularının ilgilendirdiği birimler göz önünde tutularak yeterli

sayıda hazırlanır. Bu raporlar Başkanlıkça, gereği yapılmak üzere ilgili yerlere gönderilir.
Rapor sonuçlarının bildirimi ve takibi
MADDE 57- (1) Bu Yönetmelikte ayrıca belirlenmeyen hallerde, gereği için gönderilen

raporlara istinaden yapılan işlemler ya da yapılmakta olan işlemlerin safahatı hakkında Genel
Müdürlükçe ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi istenebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 58- (1) Giriş ve yeterlik sınav sonuçlarına ilişkin olarak Genel Müdürlüğe,

duyuru tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar sınav kurulunca
incelenerek itiraz tarihinden itibaren on gün içerisinde sonuçlandırılır.

Kariyer dışı kontrolör atanamayacağı
MADDE 59- (1) Kontrolör kadrolarına, bu Yönetmelik hükümleri dışında atama yapı-

lamaz.
Kontrolör güvencesi
MADDE 60- (1) Kontrolörler, kendi istekleri dışında veya denetim hizmetlerinin ge-

rekleriyle bağdaşmayan ahlaki, mesleki ve sıhhi yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden
alınamaz, diğer görevlere atanamazlar.

(2) Kontrolörlük kadrosundan alınmaya gerekçe gösterilen sıhhi yetersizlik nedenlerinin
sağlık kurulu raporuyla, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin ise, Müfettiş veya Kontrolör
raporu ve/veya yargı kararı ile tevsiki gerekir.

Yönerge
MADDE 61- (1) Denetim ve raporlama standartları ile meslek etik kuralları ve bu Yö-

netmeliğin uygulanması ile ilgili diğer hususlar yönerge ile belirlenir.
Yürürlük
MADDE 62- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 63- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Hazine ve Maliye Bakanlığından:
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBE

DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebe Denetmenle-

rinin görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını, bu göreve atanmak için gerekli
olan şartları, yapılacak teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlerine ilişkin usul ve esasları,
denetlenen birimlerin yükümlülük ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cum-

hurbaşkanlığı Kararnamesinin 241 inci maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hük-
münde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Hazine ve Maliye Bakanını,
b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
c) Denetmen: Muhasebe Denetmenini,
ç) Denetmen Yardımcısı: Muhasebe Denetmen Yardımcısını,
d) Genel Müdür: Muhasebat Genel Müdürünü,
e) Genel Müdürlük: Muhasebat Genel Müdürlüğünü,
f) Giriş Sınavı: Kamu Personel Seçme Sınavında, Bakanlıkça öngörülen puan türlerine

göre başarılı olan adaylar arasında Genel Müdürlükçe yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,
g) Koordinatör: Muhasebe Denetmenleri Koordinatörlüğü kurulan illerde koordinasyon

sorumluluğu verilen Denetmeni,
ğ) Koordinatörlük: Bakanlığın uygun göreceği il merkezlerinde Defterdara bağlı olarak

teşkil edilecek Muhasebe Denetmenleri Koordinatörlüklerini,
h) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı,
ı) Sınav Kurulu: Bakanlık Makamının onayı ile Genel Müdür veya Genel Müdür Yar-

dımcısı başkanlığında, Bakanlıkta görev yapan Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları
ve Muhasebat Kontrolörleri ile Muhasebe Denetmenleri arasından seçilecek dört asıl ve iki ye-
dek üyeden oluşan ve Denetmen Yardımcılığı giriş veya yeterlik sınavını yapmaya yetkili olan
kurulu,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Muhasebe Denetmenlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Muhasebe Denetmenlerinin görev ve yetkileri
MADDE 4- (1) Doğrudan Defterdara bağlı olarak görev yapan Denetmenlerin görev

ve yetkileri şunlardır:
a) Yapılan görevlendirme üzerine, Defterdarlık teşkilat ve görev alanına giren veya Ge-

nel Müdürlük tarafından Denetmenlerce yürütülmesi uygun görülen; teftiş, denetim, soruşturma
ve inceleme işlerini yapmak.

b) Defterdarlığa bağlı birimlerin ve saymanlıkların işlemlerini kanun, Cumhurbaşkan-
lığı kararnamesi, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygunluğu yönünden teftiş
etmek.
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c) Defterdarlık teşkilat ve görev alanında yer alan döner sermayeli işletmelerin işlem-
lerinin, bütçe ve harcama ilkelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunu, bu idarelerce
gayri safi hasılat üzerinden genel bütçeye aktarılması gereken tutarların doğruluğunu, vergi
mükellefiyet ve sorumluluğu ile diğer kanuni kesintilere ilişkin yükümlülüklerin tam ve za-
manında yerine getirilip getirilmediğini denetlemek.

ç) Defterdarlık teşkilat ve görev alanında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarınca işle-
tilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, çocuk bakımevi, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal
tesislerin hesaplarını incelemek ve denetlemek.

d) Suç sayılan eylem ve işlemleri görülenler hakkında 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre soruşturma
yapmak.

e) Yetkili merciler tarafından görevlendirilmeleri halinde 2/12/1999 tarihli ve 4483 sa-
yılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre ön inceleme
yapmak.

f) Disipline aykırı fiil ve halleri görülenler hakkında alınan onaya istinaden disiplin so-
ruşturması yapmak.

g) Denetlenen saymanlıklardaki görevlilerin yeterlik ve yetenekleri ile çalışma yeri ve
koşulları hakkında görüş ve önerilerde bulunmak.

ğ) Mevzuatın uygulamada aksayan yönlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak.
h) Refakatlerine verilen Denetmen Yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak.
ı) Genel Müdürlükçe veya Defterdarca verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Denetmenler teftiş, denetim, soruşturma ve incelemeler sırasında tüm resmi daire,

kurum ve kuruluşlar ve kamuya yararlı dernekler, meslek kuruluşları, bankalar ile diğer gerçek
ve tüzel kişilerden gizli de olsa bütün defter, dosya ve belgeleri görmeye, istemeye, incelemeye
ve gerektiğinde zimmet karşılığında almaya yetkilidir.

(3) Denetmenlere, kendi istekleri dışında denetim hizmetlerinin gerekleriyle bağdaş-
mayan diğer idari görevler verilemez.

Muhasebe Denetmenlerinin sorumlulukları
MADDE 5- (1) Denetmenler ve Denetmenler Yardımcıları, mevzuatında belirlenen so-

rumluluklarının yanı sıra aşağıdaki sorumlulukları yerine getirirler:
a) Verilen görevleri süresinde ve eksiksiz olarak tamamlamak.
b) Mesleğin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulun-

mamak.
c) Teftiş, denetim, soruşturma ve inceleme görevi yürütülen birimin hizmet ve faali-

yetlerini aksatmayacak şekilde görev ifa etmek, personelin gelişimine katkı sağlamak.
ç) Meslekten ayrılmış olsalar dahi, görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları ve gizli kal-

ması gereken diğer hususları ifşa etmemek, kendilerinin veya üçüncü şahısların lehine kullan-
mamak.

d) Görevleriyle ilgili gidecekleri yerleri ve yapacakları işleri açıklamamak.
e) Belirlenen denetim ve raporlama standartları ile etik kurallara uymak.
f) Görevlerini yerine getirirken ilgili mevzuatta yer alan ve memuriyet sıfat ve görev-

lerinin gerektirdiği yasaklayıcı hükümlere uymak.
g) Denetmenlikten ayrılmadan önce; sonuçlandırılmış görevlere ilişkin raporları, henüz

sonuçlandırılmamış görevlere ilişkin belgeleri, kendilerine teslim edilen resmi mührü, kimlik
belgesini, demirbaş ve diğer eşyayı Defterdarlığa iade etmek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetmen Yardımcılığına Giriş

Giriş sınavı ve sınava başvuru şartları
MADDE 6- (1) Denetmenliğe, Denetmen Yardımcısı olarak girilir. Denetmen Yardım-

cılığı giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur.
(2) Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava girmeye hak kazanamazlar.
(3) Aşağıdaki şartları taşıyanlar giriş sınavına başvurabilir:
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki

genel şartları taşımak.
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren iktisadi ve idarî bilimler, siyasal bilgiler, iktisat,

işletme, hukuk fakültelerini ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık
fakültelerden birini bitirmiş olmak.

c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS puan türlerinden Ba-
kanlıkça tespit ve ilan edilecek asgari puanı almış olduğunu sınav sonuç belgesi ile belgelen-
dirmek.

ç) Giriş sınavının yazılı aşamasının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla
otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

d) Daha önce giriş sınavına en fazla iki kez katılmış olmak.
(4) Giriş sınavı, sınav kurulu tarafından yapılır.
(5) Genel Müdürlük, giriş sınavına ilişkin başvuru, sonuç ilanı ve ilgili diğer işlemlerin

elektronik ortamda yürütülmesini sağlamaya yetkilidir.
(6) Giriş sınavı, Genel Müdürlükçe başka bir kuruma yaptırılabilir. Sınavın başka bir

kuruma yaptırılması halinde, sınava ilişkin hususlar protokol ile belirlenir.
Giriş sınavı duyurusu ve başvuru
MADDE 7- (1) Giriş sınavı duyurusu, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde Genel

Müdürlükçe yapılır:
a) KPSS’ye göre Bakanlıkça belirlenen asgari puan, alınacak personelde aranacak şart-

lar ile giriş sınavının tarihi, yapılacağı yer, içeriği, değerlendirme yöntemi, başvuru merci ve
son başvuru tarihi ile gerekli görülen diğer hususlar, 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde ilan veril-
mek suretiyle adaylara duyurulur. İlan, ilk başvuru tarihinden en az on beş gün önce yapılır.

b) Giriş sınavı duyurusunda Genel Müdürlükçe belirlenen fakülteler ve bölümlerden
mezun olan ve ilanda belirtilen KPSS puan türünden asgari puanı alan adaylar başvuru yapa-
bilirler.

c) Adaylar, Genel Müdürlükçe hazırlanan sınav başvuru formu ile Genel Müdürlüğe
ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar müracaat ederler. Postadaki gecikmelerden dolayı
zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

ç) Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavın başlama tarihinden en az on beş gün önce
bitecek şekilde tespit edilir.

Sınava çağrılma ve sınav giriş belgesi
MADDE 8- (1) KPSS’de alınan puan sıralaması esas alınarak, atama yapılacak kadro

sayısının yirmi katını aşmamak üzere, duyuruda belirtilen sayıda aday ve puanı Bakanlığın
veya Genel Müdürlüğün resmi internet adresinde yapılacak ilanla duyurulur. Son sıradaki aday-
la aynı puanı alan adaylar da giriş sınavına çağrılır.

10 Mart 2022 – Sayı : 31774                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



(2) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar tarafından başvuru formunun imzalı
bir örneğinin; en geç sınavdan önce Genel Müdürlüğe elden teslim edilmesi veya posta yoluyla
gönderilmesi zorunludur. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işle-
me konulmaz.

(3) Yazılı sınavın tarihi ve yapılacağı yer, yazılı sınavdan en az on beş gün önce, yazılı
sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile birlikte Bakanlığın veya Genel Müdürlüğün
resmi internet adresinde ilan edilir.

(4) Sınava katılacak olanlar için sınavın yapılacağı yer ve tarihin de belirtildiği fotoğraflı
sınav giriş belgesi düzenlenir. Sınava katılabilmek için bu belgenin ibrazı şarttır.

Sınav konuları
MADDE 9- (1) Giriş sınavı soruları, aşağıda belirtilen konu gruplarından hazırlanır:
a) Maliye: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sisteminin

Genel Esasları, Kamu Maliyesi.
b) İktisat: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası,

Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Güncel Ekonomik Sorunlar.
c) Hukuk: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari

Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Borçlar Hukuku (Genel
Esaslar), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti
ve Sigorta Hukuku hariç).

ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Temel Şirketler Muhasebesi, Temel Maliyet Muhase-
besi, Mali Tablolar Analizi.

Yazılı sınav sorularının hazırlanması
MADDE 10- (1) Yazılı sınav soruları, sınav kurulu tarafından konularına göre hazırla-

nıp imzalandıktan sonra mühürlü zarflar içinde sınav kurulu başkanınca uygun görülen biçimde
saklanır.

Yazılı sınavların yapılış şekli
MADDE 11- (1) Yazılı sınavlar, Genel Müdürlükçe görevlendirilen personelin gözeti-

minde yapılır. Adayların kimlikleri saptandıktan sonra soru zarflarının sağlam, kapalı ve mü-
hürlü olduğuna dair bir tutanak düzenlenir. Bundan sonra zarflar açılarak sorular dağıtılır.

(2) Sınav sonunda toplanan sınav kağıtları ile düzenlenen tutanaklar bir zarf içine konur.
Zarf, kapatılıp mühürlendikten sonra durum, diğer bir tutanakla saptanır ve zarf, tutanakla bir-
likte sınav kurulu başkanına teslim edilir.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması
MADDE 12- (1) Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her sınav grubundan 100 tam

puan üzerinden en az 50 puan alınması ve tüm sınav gruplarının aritmetik ortalama notunun
en az 70 puan olması gereklidir.

(2) Yazılı sınav sonuçları tutanakla tespit edilir.
(3) Yazılı sınav sonuçları, Bakanlık veya Genel Müdürlük internet adresinde yayım-

lanmak suretiyle duyurulur.
Sözlü sınav
MADDE 13- (1) Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan

başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının dört katını geçmemek üzere, sözlü sınav duyuru-
sunda belirtilen sayıda aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar
da sözlü sınava çağrılır.

(2) Yazılı sınavdan en az 70 puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar
için müktesep hak teşkil etmez.

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                  10 Mart 2022 – Sayı : 31774



(3) Sözlü sınavda adaylar;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.
(4) Adaylar, sınav kurulu tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e)

bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınavla ilgili herhangi bir kayıt sistemi kulla-
nılmaz. Verilen puanların toplamı sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayı-
labilmek için başkan ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik orta-
lamasının en az 70 olması gerekir.

(5) Sınav kurulu, sözlü sınav sonuçlarını tutanakla tespit eder.
Giriş sınav puanı ve sonuçların ilanı
MADDE 14- (1) Yazılı ve sözlü sınavın her birinden ayrı ayrı en az yetmiş puan alan

adaylar giriş sınavında başarılı sayılır. Yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalama puanı giriş
sınavı başarı sırasını oluşturur.

(2) Sınav kurulu, adayları en yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre sıra-
layarak, ilan edilen kadro sayısı kadar adayı asıl, bu sayının en fazla yarısı kadar adayı da yedek
olarak belirler ve ilan eder. Puanların aynı olması halinde, sırasıyla yazılı puanı ve giriş sınavına
başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

(3) Giriş sınavı sonuçları, Bakanlığın veya Genel Müdürlüğün internet adresinde ilan
edilir.

(4) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar
için müktesep hak teşkil etmez.

Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 15- (1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınmazlar.

Giriş sınavını kazananlardan sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılanların sınav sonuçları
geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir
hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Denetmen Yardımcılığına atama
MADDE 16- (1) Sınav sonucunda, ilan edilen atama yapılacak kadro sayısı kadar ada-

yın ataması yapılır.
(2) Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların

sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.
(3) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.
(4) Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal

edilir.
(5) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, ikinci, üçüncü ve dör-

düncü fıkralarda sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle gör-
evinden ayrılanların yerine, mesleki eğitimin başlamasından önce olmak kaydıyla başarı sıra-
sına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilir.
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Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 17- (1) Sınavda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri beş yıl,

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yetiştirilme ve Atanma

Yetiştirilmede amaç
MADDE 18- (1) Denetmen Yardımcılarının yetiştirilmesinde;
a) Denetmenliğin ve idareciliğin gerektirdiği nitelikleri kazandırmak,
b) Görev ve yetki alanlarına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş, denetim, inceleme

ve soruşturma konularında tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak,
c) Rapor yazma tekniği ile bilişim teknolojileri konularındaki bilgi ve becerilerini ge-

liştirmek,
ç) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığını kazandırmak,
d) Mesleğin gerektirdiği niteliklere uygun kişilik gelişimini sağlamak,
amaçları gözetilir.
Yetiştirilme şekli ve esasları
MADDE 19- (1) Denetmen Yardımcıları, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde

mesleki eğitime tabi tutulur.
(2) Eğitim programı, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki kısımdan oluşur. Bu program;

genel bilgiler, Devlet muhasebesi, gider ve gelire ilişkin mevzuat, denetim ve soruşturma usul-
leri ile rapor yazma tekniği konularını kapsar.

(3) Denetmen Yardımcılığına atananlar Genel Müdürlükçe 4 aydan az olmamak üzere
temel mesleki eğitim kursuna tabi tutulurlar. Temel mesleki eğitim kursunda adayların başarılı
olabilmesi için görmüş oldukları dersler sonunda yapılacak sınavlarda, her dersten 100 tam
puan üzerinden en az 60 puan almaları zorunludur.

(4) Denetmen Yardımcıları görev yerlerine atanmalarından itibaren ikinci yılın sonuna
kadar denetmenlerin refakatinde çalışırlar ve düzenlenecek raporları birlikte imzalarlar. Bu sü-
reye temel mesleki eğitim kursunda geçen süreler dahildir.

(5) Denetmen Yardımcıları yetki aldıkları döneme kadar dördüncü fıkra hükmünden
bağımsız olarak Genel Müdürlük onayı ile Muhasebat Kontrolörlerinin refakatinde çalıştırıla-
bilirler.

(6) Denetmen Yardımcıları iki yıllık refakat süresinde, bağımsız inceleme, teftiş ve so-
ruşturma yapamazlar. Denetmenler tarafından refakatinde çalışan Denetmen Yardımcıları hak-
kında şekli ve içeriği Genel Müdürlükçe belirlenen değerlendirme belgesi düzenlenir. Bu bel-
gelerde yer alan notların aritmetik ortalamasının 60 puandan aşağı olmaması gerekir.

(7) Denetmen Yardımcılarına, iki yılın sonunda temel mesleki eğitim kursu ile refakat
çalışmalarında başarılı bulundukları takdirde, Genel Müdürlükçe resen inceleme, denetim ve
soruşturma yapma yetkisi verilir. Yazılı olarak yetki verilenler, Denetmen kadrolarına atanma-
dan önce Yetkili Denetmen Yardımcısı olarak görev yaparlar. Yetki verilen Denetmen Yardım-
cıları, Denetmen yetkilerini kullanırlar. Temel mesleki eğitim kursu ile refakat çalışmalarında
başarısız olan Denetmen Yardımcıları ise yeterlik sınavına kadar refakat çalışmalarına devam
ederler.

(8) Denetmen Yardımcılarına, üç yıllık yetişme döneminde, mevzuat uygulamalarıyla
ilgili, Genel Müdürlükçe belirlenen konularda araştırma çalışması yaptırılabilir.

(9) Denetmen Yardımcılarının yetiştirilmesine ilişkin diğer usul ve esaslar Genel Mü-
dürlükçe belirlenir.
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Yeterlik sınavı
MADDE 20- (1) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Her

iki sınav da Ankara’da yapılır.
(2) Yeterlik sınavı, sınav kurulu tarafından yapılır.
(3) Denetmen Yardımcıları aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni

nedeniyle görevden ayrı kalınan süreler hesaba katılmaksızın en az üç yıl fiilen çalışmış olması
halinde yeterlik sınavına çağrılırlar.

(4) Yeterlik sınavının uygulanmasına ilişkin program Genel Müdürlük tarafından be-
lirlenir.

(5) Yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazeretine istinaden sınava
giremeyenler mazeretlerinin sona ermesini müteakip bir yıl içerisinde Genel Müdürlükçe be-
lirlenecek bir tarihte sınava alınır.

Yeterlik sınav konuları
MADDE 21- (1) Yeterlik sınavının yazılı bölümü aşağıda belirtilen konulardan yapı-

lır:
a) Gider mevzuatı ve uygulamaları;
1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili

mevzuatı.
2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatı.
3) 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili mevzuatı.
4) 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu.
5) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve ilgili mevzuatı,
6) 657 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı.
b) Muhasebe mevzuatı ve uygulamaları;
1) 3/12/2014 tarihli ve 2014/7052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği.
2) 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî

Yönetim Muhasebe Yönetmeliği.
3) 27/5/2016 tarihli ve 29724 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahalli

İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği.
4) 25/6/2021 tarihli ve 31522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Ku-

rumu Muhasebe Yönetmeliği.
5) 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İş-

letmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği.
6) Tekdüzen Hesap Planı ve işleyişi, mali tablo analizi.
c) Soruşturmaya ilişkin mevzuat ve soruşturma usulleri;
1) 657 sayılı Kanun (Disiplin hükümleri).
2) 3628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı.
3) 4483 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı.
4) 5237 sayılı Kanunun genel hükümleri ile kamu görevlilerine özgü suçlara ilişkin hü-

kümleri ve ilgili mevzuatı.
5) 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatı.
6) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili mevzuatı.
7) Özel soruşturma usulü getiren diğer kanunlar.
ç) Denetim ve inceleme usulleri ile rapor düzenleme teknikleri.
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d) Gelir mevzuatı ve uygulamalarının genel esasları.
e) Devletin yapısı ve teşkilatına ilişkin mevzuat.
Yazılı sınav
MADDE 22- (1) Yazılı sınav kağıtları, sınav kurulu üyeleri tarafından 100 tam puan

üzerinden değerlendirilir.
(2) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav gruplarının her birinden alınan not-

ların 50, tüm grupların aritmetik not ortalamasının da 70 puandan aşağı olmaması gerekir.
(3) Sınav kurulu, yazılı sınav sonuçlarını tutanakla tespit eder.
Sözlü sınav
MADDE 23- (1) Yazılı sınavda başarılı olan Denetmen Yardımcıları, sözlü sınava tabi

tutulur. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava katılamazlar.
(2) Sözlü sınav, Denetmen Yardımcılarının;
a) Yeterlik yazılı sınav konularına ilişkin sorulacak sorulara verdiği cevapların,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve

uygunluğunun,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,
d) Genel yetenek ve genel kültürünün,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,
değerlendirilmesi suretiyle yapılır.
(3) Denetmen Yardımcıları, sınav kurulu tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için 50 pu-

an, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilir ve
verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Verilen puanların toplamı sözlü sınav puanını teşkil
eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için başkan ve üyelerin yüz tam puan üzerinden ver-
dikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir.

(4) Sınav kurulu, sözlü sınav sonuçlarını tutanakla tespit eder.
Yeterlik sınav sonucu
MADDE 24- (1) Yeterlik sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortala-

masıdır.
(2) Yeterlik sınavında başarılı sayılmak için yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik

ortalamasının 100 puan üzerinden en az 70 olması gerekir.
(3) Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından, başarı sırasına göre tutanakla tespit edilir

ve liste halinde Genel Müdürlükçe duyurulur. Sonuçlar adaylara ayrıca yazılı olarak da bildi-
rilir.

İkinci sınav hakkı
MADDE 25- (1) Yapılan yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye

hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, yeterlik sına-
vından itibaren bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

(2) İkinci sınav hakkı, bir defaya mahsus olmak üzere verilir.
(3) Denetmen Yardımcılarından ikinci sınav hakkını kullanmayanlar veya ikinci sınavda

da başarı gösteremeyenler bu unvanı kaybederler ve Bakanlıkta durumlarına uygun memur un-
vanlı kadrolara atanırlar.

Muhasebe Denetmenliğine atanma
MADDE 26- (1) Yeterlik sınavında başarılı olanlar, bu sınavdaki başarı sırasına göre

Denetmenliğe atanırlar.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çalışma Usul ve Esasları

Görev yerlerinin belirlenmesi ve yer değişikliği
MADDE 27- (1) Denetmen Yardımcılarının görev yerleri; giriş sınavı ile mesleki eğitim

sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak oluşturulan başarı sırasına göre, tercihleri
dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir ve atamaları yapılır.

(2) Denetmenler yer değiştirmeye tabi olup, Denetmenlerin yer değiştirme işlemleri
Bakanlık personelinin yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmelik hükümleri çer-
çevesinde Bakanlıkça yerine getirilir.

Görevlendirme ve koordinasyon
MADDE 28- (1) Denetmenler Genel Müdürlükçe uygun görülen illerde Defterdar em-

rinde görevlendirilirler.
(2) Denetmenler görevlendirildikleri konularda bağımsız olarak çalışırlar ve rapor dü-

zenlerler.
(3) Gerekli görülen durumlarda; teftiş, denetim, soruşturma ve inceleme işlerinin birden

fazla Denetmen tarafından birlikte yürütülmesi de mümkündür. Bu tür çalışmalarda iş bölü-
münü yapmak, işlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak ve haberleşmeyi yürütmek gö-
revleri, kıdemli Denetmen tarafından yerine getirilir. Birlikte yürütülen işlerde, müşterek rapor
düzenlenmesi esastır. Ekiplerin çalışmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, yıllık denetim prog-
ramlarında belirlenir.

(4) Genel Müdürlükçe uygun görülen illerde, Denetmenlerin faaliyetleri ile ilgili gerekli
koordinasyonu sağlamak üzere Defterdarca kıdemli bir Denetmen görevlendirilir. Koordinas-
yondan sorumlu Denetmen, bu görevi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütmekle görevlidir:

a) Geçmiş dönemdeki çalışmalar, uygulamaya ilişkin gözlem ve tespitler ile Denetmen-
lerin önerilerini de göz önüne alarak yıllık denetim programlarını hazırlamak ve Defterdarın
onayına sunmak.

b) Defterdar tarafından onaylanan denetim programlarına uygun olarak denetim, ince-
leme ve diğer çalışmaların yürütülmesini sağlamak.

c) Denetmenlerden gelen yazı ve raporların ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak ve
takibini yapmak.

ç) Denetmenlerin görev ve çalışmalarına ilişkin sorunları ve çözüm önerilerini Defter-
dara sunmak.

d) Her yılın Ocak ayı içinde önceki yılın çalışma sonuçlarını ve buna ilişkin istatistiksel
bilgileri derlemek ve rapor halinde Defterdara sunmak.

e) Defterdar tarafından verilecek diğer işlerin görev dağılımını ve takibini yapmak.
(5) Koordinatörlük kurulan illerde, Denetmenlerin Defterdarlıkla haberleşmeleri ve

Defterdarlığa rapor sunumları Koordinatörlük aracılığıyla gerçekleştirilir.
Yıllık denetim programı
MADDE 29- (1) Denetmenlerin denetim programları Defterdarlıklarca düzenlenir.
(2) Denetmenlerin teftiş ve denetime ilişkin denetim programları yıllık olarak hazırla-

nır.
(3) Denetim programlarının uygulanması sırasında, aynı yerde Hazine ve Maliye Mü-

fettişi veya Muhasebat Kontrolörünün bulunması ve bunların talep etmeleri halinde denetim
programı, Defterdar tarafından değiştirilir.

(4) Hazırlanan yıllık denetim programları, Genel Müdürlükçe belirlenen süreler içeri-
sinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

(5) Denetmenlere denetim programı dışında inceleme görevleri verilebilir.
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Turne süresi ve zaman
MADDE 30- (1) Turne süresi ve zamanı altı aydan fazla olmamak üzere, ilin iklim

şartları ve iş durumu göz önüne alınarak, Defterdarın onayı ile belirlenir. Denetmenler, denetim
programlarını uygularken, çeşitli nedenlerle programlarına ara vermek zorunda kalırlarsa, prog-
ramları bu süre kadar uzatılabilir.

Yıllık çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi ve bildirilmesi
MADDE 31- (1) Yıllık çalışma sonuçları, Defterdar tarafından değerlendirilir ve so-

nuçları Genel Müdürlükçe belirlenen süreler içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilir.
Genel Müdürlükçe görevlendirme
MADDE 32- (1) Denetmen bulunmayan Defterdarlıklara, Defterdarlıkça talepte bulu-

nulması halinde, talep edilen teftiş, denetim, soruşturma ve inceleme görevi ile sınırlı olarak
Genel Müdürlükçe geçici görevlendirme yapılabilir.

(2) Gerektiğinde Denetmenler için Genel Müdürlükçe yıllık denetim programı düzen-
lenebilir.

(3) Muhasebat Kontrolörlerince yapılmakta olan teftiş, denetim, soruşturma ve inceleme
görevleri kapsamında gerekmesi halinde Denetmenlerin Muhasebat Kontrolörü koordinasyo-
nunda görevlendirilmesi Genel Müdürlükçe yapılabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Raporlama Düzeni

Düzenlenecek raporlar
MADDE 33- (1) Denetmenlerce, işin özelliğine göre aşağıdaki raporlar düzenlenir:
a) Cevaplı rapor.
b) Denetim raporu.
c) Soruşturma raporu.
ç) Ön inceleme raporu.
d) Disiplin soruşturması raporu.
e) Görüş ve öneri raporu.
f) İnceleme raporu.
(2) Genel Müdürlük, birinci fıkrada belirtilenler dışında, ihtiyaca göre rapor türleri be-

lirlemeye yetkilidir.
(3) Raporlara takvim yılı itibarıyla 1’den başlamak üzere bir sıra numarası verilir. Bu

sıra numarası 1 Ocak'tan 31 Aralık tarihine kadar devam eder.
(4) Raporlarda yer verilen tespit, görüş ve önerilerin; tereddüde sebep olmayacak şe-

kilde açık, anlaşılır ve yazım kurallarına uygun bir üslupla yazılmasına; ilgili mevzuata ve
teftiş, denetim, soruşturma ve inceleme sonucu ulaşılan delillere dayandırılmasına özen göste-
rilir.

Cevaplı rapor
MADDE 34- (1) Cevaplı rapor, denetimi öngörülen birimlerin, denetim sonucu tespit

edilen noksan ve hatalı işlemleri ile ilgili olarak yerinde düzenlenir. Bu raporda;
a) İşlemleri denetlenen memurların kimlikleri ve unvanları,
b) Denetimin kapsadığı dönem ve servisler,
c) Eleştirilen işlemler, aykırı olduğu hükümler ve düzeltilme yolları,
ç) Raporun ilgililerce cevaplandırılma yöntem ve süreleri,
belirtilir.
(2) Düzenlenen cevaplı raporların, aslı ve bir örneği denetlenen birimin amirine tebliğ

edilir, bir örneği ise Denetmence saklanır.
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(3) Tebliğ edilen cevaplı raporun, işlemleri denetlenen memur ve amirler tarafından ce-
vaplandırılmasından sonra aslı Denetmene gönderilir, cevaplandırılmış örneği ise denetim ra-
porları dosyasında saklanır. Denetmene gelen rapor aslı en geç bir ay içinde son görüşler ek-
lenerek gereği yapılmak üzere Defterdarlığa gönderilir. Uygun ve yeterli bulunmayan cevaplar
için yazılan son görüşler açık ve gerekçeli olmalıdır.

(4) Zorunlu nedenlerle ilgili Denetmenlerce son görüş bildiriminin yazılamadığı hal-
lerde bu husus Koordinatör veya başka bir Denetmen tarafından yerine getirilir.

(5) Denetmenler, cevaplı raporların süresinde ve eksiksiz olarak iadesini izlemekle yü-
kümlüdürler. Haklı nedenlere dayanmaksızın süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında,
gereği yapılmak üzere Defterdarlığa bilgi verilir.

(6) Cevaplı rapor düzenlenmesine gerek görülmeyen hallerde cevaplı rapor yerine ge-
çecek bir inceleme raporu düzenlenir. Bu sebeple düzenlenen inceleme raporunun aslı Defter-
darlığa gönderilir, bir örneği ise denetim raporları dosyasında saklanmak üzere denetlenen bi-
rime verilir.

Denetim raporu
MADDE 35- (1) Denetmenlerce, denetlenen saymanlıktaki genel durumu yansıtmak

amacıyla denetim raporu düzenlenir. Bu raporda;
a) Teftiş edilen servisler ile düzenlenen rapor ve yazılar,
b) Teftiş sonucunda saptanan veya cevaplı raporda yer verilen önemli hata ve noksan-

lıklar,
c) İnsan kaynakları, çalışma mekanı ve araçlarının yeterli olup olmadığı ile genel per-

formansa yönelik değerlendirmeler,
ç) Teftiş edilen birimin iş süreçlerinin analizi ve paydaşlar nezdindeki algılanması,
d) Döner sermayeli kuruluşlar ile fonların amaçlarına uygun çalışıp çalışmadıkları ve

döner sermayelerin verimlilik ve karlılık durumları,
belirtilir.
(2) Denetim raporu, üç nüsha olarak düzenlenir ve Defterdarlığa gönderilir. Denetim

raporunun bir nüshası, Defterdarlıkça, Genel Müdürlüğe gönderilir.
Soruşturma raporu
MADDE 36- (1) 3628 sayılı Kanuna göre yapılan soruşturmaların sonuçları, soruşturma

raporuna bağlanır.
(2) Soruşturma raporlarında; soruşturma konuları ve işlenen suçlar ile suçlular hakkında

hangi kanun hükümlerinin tatbik edileceği hususundaki görüş ve öneriler belirtilir.
(3) Soruşturma raporlarının aslı doğrudan ilgili Cumhuriyet Savcılığına, diğer nüshaları

ise Defterdarlığa verilir.
Ön inceleme raporu
MADDE 37- (1) Ön inceleme raporu, 4483 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan in-

celeme ve araştırmalar sonucu düzenlenen rapordur.
(2) 4483 sayılı Kanuna göre yapılan ön incelemelerde, inceleme emrinin tarihi ve sayısı

ile incelemeye nasıl başlandığı gösterilir. Hakkında ön inceleme yapılanın görevi ve kimliği,
incelemeye konu olan olay ve suçlar, incelemenin ne şekilde geliştiği ile elde edilen deliller ve
hakkında ön inceleme yapılan şahsın ifadesinin özeti ön inceleme raporuna yazılır.

(3) Denetmenler, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifa-
desini de almak suretiyle yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüş-
lerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili mercie sunarlar.
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Disiplin soruşturması raporu
MADDE 38- (1) Yürürlükteki personel mevzuatına göre disiplin suçu oluşturan eylem

ve işlemlerden dolayı yapılan soruşturmaların sonuçları disiplin soruşturması raporuna bağla-
nır.

(2) Disiplin soruşturması raporlarında, suçlu veya kusurlu olanların fiillerinin hangi di-
siplin suçunu oluşturduğu belirtilir.

(3) Disiplin yaptırımı ya da idari karar alınmasına esas olan disiplin soruşturması ra-
porları yeterli sayıda düzenlenerek Defterdarlığa sunulur.

Görüş ve öneri raporu
MADDE 39- (1) Yürürlükteki mevzuat ve bunların uygulanmalarında görülen noksan-

lıklar ve bunların düzeltme yöntem ve usulleri ile Genel Müdürlüğün veya Defterdarlığın faa-
liyetlerine değer katmaya yönelik görüş ve teklifler için görüş ve öneri raporu düzenlenebilir.

(2) Görüş ve öneri raporları, konularının ilgilendirdiği birimler dikkate alınarak yeterli
sayıda hazırlanır ve Defterdarlığa sunulur.

İnceleme raporu
MADDE 40- (1) İnceleme Raporu, Denetmenlerin;
a) Genel Müdürlük veya Defterdarlıkça tetkik ettirilen veya kendileri tarafından tespit

edilen çeşitli konular hakkındaki kanaatlerini,
b) Ön inceleme yapılmasına gerek olup olmadığını önermek için yapılan araştırma ve

incelemelerini,
c) Disiplin soruşturması açılmasına ya da idari önlem alınmasına ilişkin önerilerini,
yansıtmak için diğer rapor türlerinin konusu dışında kalan hususlarda düzenlenir.
(2) İnceleme raporları, konularının ilgilendirdiği birimler göz önünde tutularak yeterli

sayıda hazırlanır. Bu raporlar Defterdarlıkça, gereği yapılmak üzere ilgili yerlere gönderilir.
YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 41- (1) Giriş ve yeterlik sınav sonuçlarına ilişkin olarak Genel Müdürlüğe,

duyuru tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar sınav kurulunca
incelenerek itiraz tarihinden itibaren on gün içerisinde sonuçlandırılır.

Haberleşme
MADDE 42- (1) Haberleşme genel olarak yazıyla yapılır. Gizliliği olmayan acele iş-

lerde, faksla veya elektronik posta ile de yapılabilir.
(2) Denetmenler, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla haberleşmelerini Defterdarlık

kanalıyla; Defterdarlık birimleriyle ve münhasıran teftiş, denetim veya inceleme yaptıkları bi-
rimlerle haberleşmelerini doğrudan yaparlar.

(3) Denetmenler görevli olarak gittikleri yerde göreve başlayışlarını, görevin tamam-
lanması halinde de ayrılışlarını faksla ya da Defterdarca belirlenecek diğer yollarla Defterdar-
lığa bildirmek zorundadırlar.

Resmi mühür ve kimlik belgesi
MADDE 43- (1) Denetmenlere resmi mühür ile şekli ve muhteviyatı Genel Müdürlükçe

belirlenen kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde Denetmenin görev ve yetkilerini belirten
özet bilgiler yer alır.

(2) Kimlik belgeleri Genel Müdür tarafından imzalanır.
(3) Denetmen Yardımcılarına mühürleri yetkileriyle birlikte verilir.
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(4) Resmi mühür ve kimlik belgeleri Denetmenlere zimmetle teslim edilir. Görevlerin-
den her ne suretle olursa olsun ayrılan Denetmenler, mühür ve kimlik belgelerini Genel Mü-
dürlüğe iade etmek zorundadırlar. Görevlerinden bir yıldan fazla süre ile geçici görevli veya
aylıksız izinli sayılmak suretiyle ayrılan Denetmenlerin mühürleri Defterdarlıkta muhafaza
edilir ve geçici görev veya aylıksız izin sonunda zimmetle iade edilir. Diğer sebeplerle görev-
lerinden ayrılan Denetmenlerin kimlikleri Defterdarlıklarca, iptal edilmek üzere derhal Genel
Müdürlüğe gönderilir.

Kıdem
MADDE 44- (1) Denetmenlerin, çalışma, yetişme, ilerleme ve yükselmelerinde kıdem

esası uygulanır.
(2) Kıdem, meslekte geçirilen süredir.
(3) Kıdem, giriş veya yeterlik sınavındaki başarı sıralamasına göre belirlenir. İkinci sı-

nav hakkı ile yeterlik alanlar başarı sırasına göre kendi dönemlerinin sonuna eklenirler.
(4) Denetmen Yardımcılığından geçici ayrılmalar mesleki kıdemin hesabında dikkate

alınmaz.
Yardım zorunluluğu ile denetime tabi olanların yükümlülükleri ve sorumlulukları
MADDE 45- (1) Denetmenlere görevleri sırasında, mülki amirler ve ilgili kamu kurum

ve kuruluşları ile Defterdarlık yetkilileri tarafından gereken her türlü yardımda bulunulması
ve kolaylık gösterilmesi zorunludur.

(2) Denetime tabi birimlerde görevli personel; para ve para hükmündeki kağıtlar ile
ambar ve depolarında bulunan ayniyatı ve bunlara ilişkin defter ve belgeleri, elektronik ortamda
tutulan defter ve belgelerde yer alan bilgileri, internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik
bilgi iletişim araç ve gereçleri, işlemlerle ilgili, gizli de olsa bütün belgeleri ilk talepte Denet-
menlere ibraz etmek, saymasına ve incelemesine yardımda bulunmak zorundadır.

(3) Denetim ve inceleme yapılan birimin yöneticileri hizmetin gereği gibi yürütülmesine
esas olmak üzere Denetmenlere, görevleri süresince uygun bir çalışma yeri sağlamak ve diğer
tedbirleri almak zorundadır.

(4) Denetim süresi içinde izin kullanması sakıncalı görülenlerin izinleri, Denetmenlerin
talebi üzerine yetkili amirleri tarafından iptal edilir veya ertelenir.

Yeniden atanma
MADDE 46- (1) Yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra Denetmenlikten ayrılanlar,

yazılı talepleri üzerine, durumları itibarıyla atanabilecekleri boş kadro bulunması, Genel Mü-
dürün önerisi ve Bakanın onayı ile yeniden Denetmenliğe atanabilirler.

(2) İdari görevlerden dönenler kendi dönemlerinin sonuna, diğerleri ise Denetmenlik
kıdemlerine uygun dönemin sonuna eklenir.

Kariyer dışı Denetmen atanamayacağı
MADDE 47- (1) Denetmen kadrolarına, bu Yönetmelik hükümleri dışında atama ya-

pılamaz.
Yönerge
MADDE 48- (1) Denetim standartları ile teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma gö-

revlerine ilişkin diğer hususlar Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönerge ile belirlenir.
Yürürlük
MADDE 49- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 50- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“çççç) Trijenerasyon: Elektrik üretimi, ısıtma ve soğutma işlemlerinin eşzamanlı olarak
birlikte yapıldığı enerji üretim tesislerini,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer
alan “kojenerasyon” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve trijenerasyon” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Üre-
tim lisansı alındıktan sonra” ibaresi “Rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesislerinde üretim lisansı
alındıktan sonra” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(8) Önlisans başvurusu kapsamında kurulması planlanan elektrik üretim tesisinde, üre-

tim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi de kurulmak istenmesi hâlinde, elektrik de-
polama ünitesinin gerekli teknik kriterlere uygunluğu hakkında TEİAŞ’tan görüş istenir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“c) Üretim tesisine ilişkin ön proje veya kat’i proje onayının alınması.”
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin on üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.
“d) Söz konusu elektrik depolama ünitesinin gerekli teknik kriterlere uygunluğu hak-

kında TEİAŞ’tan görüş alınması,”
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, aynı maddenin altıncı fıkra-
sının (d) bendinde yer alan “yerli kömüre dayalı veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “me-
kanik gücü 100 MW’ı aşan” ibaresi eklenmiştir.

“ç) Tedarik lisansı başvurusunda bulunan tüzel kişiler, lisanslarına müstakil elektrik
depolama tesisi de eklemek istemeleri halinde birinci fıkrada belirtilen şekilde Kuruma baş-
vuruda bulunur. Bu kapsamda başvuruda bulunulması halinde, söz konusu müstakil elektrik
depolama tesisinin sisteme bağlantısı ve sistem kullanımı hakkında 15 inci maddenin ikinci
fıkrası hükmü uygulanır. Bu kapsamdaki tesis için sermaye yeterliliği ile teminat yükümlülüğü
aranmaz. Talebin Kurul tarafından uygun bulunması halinde, Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında gerekli olan kararın Kurul kararında belirlenen süre içerisinde Kuru-
ma sunulması hâlinde ilgili ana hizmet birimi tarafından depolama tesisine ilişkin bilgiler te-
darik lisansına dercedilir.”

“d) Müstakil elektrik depolama tesisi kurulmak amacıyla yapılan tedarik lisansı baş-
vurularında depolama tesisinin gerekli teknik kriterlere uygunluğu hakkında TEİAŞ’tan görüş
istenir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiş, aynı maddenin on sekizinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı mad-
deye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Üretim lisansına konu üretim tesisi sahasının değiştirilmek istenmesi ve bu duru-
mun mücbir sebepler veya Kurul tarafından uygun bulunan haller kapsamında olduğunun tespiti
durumunda, talep edilen değişikliğin üçüncü kişilere ilişkin hak ihlaline yol açmaması, bağlantı
noktasının veya bağlantı bölgesinin değişmemesi ve hidrolik kaynaklara dayalı tesisler için
DSİ’nin uygun görüşünün alınması, rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı tesisler için Enerji
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirmenin uygun bulunması halle-
rinde, söz konusu lisansta gerekli tadiller yapılabilir. Başvuruya konu proje sahasının tamamının
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mülkiyetinin ilgili tüzel kişiye ait olduğu sahalar ile kaynak olarak belediye atıklarının kulla-
nılacağı projelere ilişkin tesis sahasının ilgili belediyenin mülkiyetinde olduğu ve santral sahası
olarak belediye atıklarının kullanım haklarına sahip tüzel kişiye tahsis edildiği santral sahaları
için duyuru yapılmaz. Santral sahasının bir bölümünün aynı sahada kalması, toplam santral sa-
hası büyüklüğünün değişmemesi, tadil talebine ilişkin gerekçenin Kurul tarafından mücbir se-
bep kapsamında olduğunun tespiti ve söz konusu tesisin kısmen veya tamamen işletmede ol-
ması kaydıyla, rüzgâr enerjisine dayalı tesisler için teknik değerlendirme şartı aranmaz. Ancak
santral sahasında meydana gelen değişiklik için kesişme/çakışma ve komşu sahalardaki tür-
binlerin etkileşim durumuna ilişkin olarak Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün görüşü alınır.”

“d) Söz konusu elektrik depolama ünitesinin gerekli teknik kriterlere uygunluğu hak-
kında TEİAŞ’tan görüş alınması,”

“(20) Mevcut tedarik lisansına müstakil elektrik depolama tesisi eklenmesi kapsamında
yapılan lisans tadil başvurularında depolama tesisinin gerekli teknik kriterlere uygunluğu hak-
kında TEİAŞ’tan görüş istenir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“b) Lisans sahibi tüzel kişinin iflasının veya icra takibi sonucu üretim tesisinin satışının
kesinleşmiş olduğunun tespit edilmesi, lisans sahibinin talebi veya lisans verilmesine esas şart-
ların kaybedilmesi hâllerinde ise Kurul kararıyla,”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer
alan “Üretim tesisinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “lisansa dercedilen tesis toplam kurulu
gücünün” ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan “geçici” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı
fıkranın (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“e) Rüzgâr enerjisine dayalı üretim lisansı sahibi tüzel kişiler; kriz, gerginlik ve harp
durumlarında Milli Savunma Bakanlığı ve/veya İçişleri Bakanlığı ve/veya MİT Başkanlığı ta-
rafından talep edildiğinde; Milli Savunma Bakanlığı ve/veya İçişleri Bakanlığı ve/veya MİT
Başkanlığının sorumluluğunda işletilen sistemler ile Haberleşme, Seyrüsefer ve Radar Sistem-
lerine etkisi olduğu tespit edilen rüzgâr türbinlerine ilişkin talep edilen tedbirleri yerine getir-
mek,”

“h) Kabulü yapılarak işletmeye geçen biyokütleye dayalı elektrik üretim tesislerine iliş-
kin lisans sahibi tüzel kişiler, 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlı-
ğından alınması gereken belgeyi kabul tarihinden itibaren yirmi dört ay içerisinde Kuruma sun-
mak,

ı) Lisans verilmesine esas olan gerekli izin, onay, ruhsat ve benzerlerinin geri alınması,
kaldırılması, sonlandırılması, yürütmesinin durdurulması veya iptal edilmesi durumlarını en
geç bir ay içerisinde Kuruma bildirmek,”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Da-
ğıtım şirketi ile dağıtım şirketiyle aynı kontrol ilişkisine sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere
“tedarik,” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Dağıtım şirketinin genel müdür ve genel müdür yardımcısı unvanları ile başka un-
vanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk
veya daha üst makamlarda imza yetkisini haiz diğer yöneticiler, aynı ortaklık yapısına sahip
diğer elektrik dağıtım şirketleri dışında, elektrik piyasasına, elektrik piyasası ile ilgili hizmet
veren diğer şirketlerde eş zamanlı olarak görev alamaz.

(7) Dağıtım şirketinin lisansına kayıtlı olan bildirim adresi, faaliyette bulunduğu dağıtım
bölgesi dışında bir yer olamaz.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(9) Görevli tedarik şirketi ile görevli tedarik şirketiyle aynı kontrol ilişkisine sahip te-

darik lisansı sahibi tüzel kişilerin yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdür yardımcısı
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unvanları ile başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür
yardımcısına denk veya daha üst makamlarda imza yetkisini haiz diğer yöneticilerin farklı ki-
şilerden oluşturulması zorunludur.

(10) Görevli tedarik şirketinin genel müdür ve genel müdür yardımcısı unvanları ile
başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına
denk veya daha üst makamlarda imza yetkisini haiz diğer yöneticiler, aynı ortaklık yapısına
sahip diğer görevli tedarik şirketleri dışında, elektrik piyasasına, elektrik piyasası ile ilgili hiz-
met veren diğer şirketlerde eş zamanlı olarak görev alamaz.

(11) Görevli tedarik şirketi, lisans kapsamında tarifesi düzenlemeye tabi faaliyetleri
başta olmak üzere, faaliyetleri için ana şirket dahil, diğer şirketlerden ayrı bir internet sitesi
kurmak ve işletmek ile yükümlüdür.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “ilk geçici kabulünün yapıldığı ta-
rihten” ibaresi “kısmen veya tamamen kabulünün yapıldığı ilk tarihten” şeklinde değiştirilmiş
ve aynı maddenin beşinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ilk geçici” ibaresi “kısmen veya ta-
mamen” şeklinde değiştirilmiştir.

“(3) Önlisans ve lisans alma, lisans yenileme, önlisans ve lisans sureti çıkartma ile ön-
lisans ve lisans tadili bedelleri peşin olarak ödenir. Aynı dilekçeyle veya elektronik ortamda
aynı gün yapılan başvurularda farklı konuların bulunması halinde, söz konusu başvuru kapsa-
mında Kurul ve ilgili ana hizmet birimi tarafından ayrı ayrı sonuçlandırılacak tadiller için ayrı
tadil bedelleri alınır.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer
alan “Tüketicilere yönelik çağrı hizmetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tahsilat işlem-
leri” ibaresi eklenmiş ve aynı bentte yer alan “tüketici” ibaresi “kullanıcı” şeklinde değiştiril-
miştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Üretim
lisansı” ibaresi “Tarifesi düzenlemeye tabi olmayan lisans” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(7) İzin verildiği tarihten itibaren altı aydan az olmamak üzere Kurul tarafından belir-
lenen süre içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin ge-
çersiz olur. Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme ve bölünme işlem-
lerine devam olunamaz.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Dağıtım lisansı sahibinin hak ve yükümlülükleri ile tedarik lisansı sahibinin hak ve

yükümlülükleri
GEÇİCİ MADDE 33- (1) Bu Yönetmeliğin, 33 üncü maddesinin altıncı ve yedinci fık-

raları ile 34 üncü maddesinin dokuzuncu, onuncu ve on birinci fıkralarında yer alan düzenle-
melere aykırı olan hususlar için 1/7/2022 tarihine kadar gerekli işlemler yapılır.

Çevre izin ve lisans belgeleri
GEÇİCİ MADDE 34- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kabulü yapı-

larak kısmen veya tamamen işletmeye geçen biyokütleye dayalı elektrik üretim tesislerine iliş-
kin lisans sahibi tüzel kişiler, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre, Şehircilik
ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınması gereken belgeyi bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren yirmi dört ay içerisinde Kuruma sunmak zorundadır.”

MADDE 18- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
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TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:
KIYMETLİ MADEN VE KIYMETLİ TAŞ ANALİZİNDE YETKİ VERİLECEK

AYAR EVLERİNİN STANDARTLARI, SEÇİMİ VE DENETİM
ESASLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, kıymetli maden ve kıymetli taş analizinde yetki ve-

rilecek özel ayar evlerine ilişkin standartları ve denetim esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ; kıymetli maden ve kıymetli taşlara ayar raporu düzenleyecek

özel ayar evlerinin yetkilendirilmesi, kuruluş, şube açma, faaliyet, yükümlülük ve yapacakları
işlemlere dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ; 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuru-

luşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
112 nci maddesi ile 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar hükümlerine dayanır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Ayar evi: Genel Müdürlük tarafından, kıymetli maden ve/veya kıymetli taşları analiz

etmeye, nitelikleri ile ayarını belirlemeye ve ayar raporu düzenlemeye yetkilendirilmiş gerçek
ya da tüzel kişiyi,

b) Ayar evi yetki belgesi: Bu Tebliğde tanımlanan işlemlerin yapılabilmesi için Genel
Müdürlükçe verilen yetkiyi gösteren belgeyi,

c) Ayar raporu: Yetki verilmiş ayar evleri tarafından kıymetli maden ve kıymetli taşlara
içeriği ve şartları Genel Müdürlük tarafından belirlenmiş analiz sonucuna göre düzenlenen ve
kıymetli maden ya da taşın ayarını gösteren raporu,

ç) Bedel: İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesinde yer alan işlem ve hizmetlerin parasal
karşılığını,

d) Genel Müdürlük: Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünü,
e) Heyet: Genel Müdürlük tarafından ayar evlerinin incelenmesi için görevlendirilecek

heyeti,
f) İdari personel: Müşteri ilişkilerini yürüten en az lise mezunu kişiyi,
g) İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesi: Genel Müdürlük işlem ve hizmetleri ile bunların

parasal karşılığının belirlendiği ve Genel Müdürlüğün resmî internet sayfasında yayımlanan
listeyi,

ğ) Kıymetli maden: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda tanım-
lanan her tür ve şekilde altın, gümüş, platin ve paladyumu,

h) Kıymetli taşlar: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda tanım-
lanan kıymetli taşları (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve inci),

ı) Kıymetli taş eksperi: Üniversitelerin gemoloji lisans veya yüksek lisans bölümlerin-
den, maden mühendisliği bölümünden, jeoloji mühendisliği bölümünden mezun ve Uluslararası
Elmas Konseyi (IDC) standartlarında kıymetli taş uzmanlık eğitimi almış kişiyi,

i) Laborant: Kimya eğitimi veren meslek liseleri veya meslek yüksek okullarından me-
zun kişiyi,
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j) Teknik personel: Kıymetli maden ayar evlerinde laborantı, kıymetli taş ayar evlerinde
taş eksperini,

k) Teknik sorumlu: Malzeme mühendisi, metalürji mühendisi, kimya mühendisi, mü-
cevherat mühendisi, kimyager veya kıymetli taş eksperi unvanına sahip kişiyi,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Faaliyet Konusu

Faaliyet konusu
MADDE 5- (1) Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş özel ayar evlerinin faaliyet

konusu, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, kıymetli madenler ve kıymetli taşlar ile bun-
lardan mamul eşyaların içerdiği kıymetli maden ve taşların analizini yaparak ayarını belirlemek
ve yapılan analiz sonuçlarını içeren ayar raporunu düzenlemektir.

Ayar evi yetki belgesi
MADDE 6- (1) Ayar evi faaliyetinde bulunulabilmesi için Genel Müdürlükten ayar evi

yetki belgesi alınması şarttır.
(2) Ayar evi yetki belgesi başvurusu, talep yazısı ile birlikte ilgili ticaret sicili müdürlüğü

tarafından düzenlenen ticaret sicili tasdiknamesi, vergi kaydı, onaylı yerleşim planı, teknik per-
sonele ait SGK kaydı ve mezuniyet bilgileri ile temsil ve ilzama yetkili kişi ya da kişilerin adli
sicil kaydına ilişkin yazılı beyanların ve Genel Müdürlükçe belirlenen işlem ve hizmet bedeli
ücretinin yatırıldığına dair yazılı belgenin sunulması suretiyle Genel Müdürlüğe yapılır.

(3) Başvuru belgeleri üzerinden ön inceleme yapılır. Ayar evinin yeterlik kriterlerini ta-
şıyıp taşımadığı hususları görevlendirilen heyet tarafından yerinde incelenir. Kıymetli maden
analizi gerçekleştirmek üzere ayar evi yetki belgesi alma talebinde bulunan ayar evlerinin Genel
Müdürlük tarafından ayarı önceden bilinen kıymetli maden numuneleri kullandırılarak yaptı-
rılan analizde başarılı olup olmadığı değerlendirilir.

(4) Heyet, değerlendirmesini tamamladıktan sonra raporunu Genel Müdürlük Maka-
mına sunar. Genel Müdürlük Makamının onayını takiben ayar evi yetki belgesi düzenlenir.

(5) Yapılan incelemede yeterlik kıstaslarını karşılayamayan veya yaptığı örnek analizde
ayar sonuçlarının tolerans sınırları içerisinde olmayan ayar evlerinin talepleri reddedilir. Ayar
evi yetki belgesi talebi ret edilenler 3 ay geçmedikçe yeniden müracaatta bulunamazlar.

(6) Ayar evleri; altın, gümüş, platin-paladyum ve kıymetli taşlar için birlikte ya da ayrı
ayrı yetkilendirilebilir.

(7) Yetki verilen ayar evi Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüne bildirilir.
Ayrıca, Genel Müdürlüğün internet sitesinde; yetki verilen ayar evi listesi, yetki durumuna
göre yayımlanır.

Ayar evi yetki belgesinin geçerlilik süresi ve vize işlemleri
MADDE 7- (1) Genel Müdürlük tarafından verilen ayar evi yetki belgesi iki yıl süre

ile geçerlidir. Bu süre sonunda talep edilmesi ve yeterlik kıstaslarını taşıdığı tespit edilmesi
kaydıyla ayar evi yetki belgesi 2 yıl süre ile vize edilir.

(2) Ayar evi yetki belgesi bulunmayanlar, vize edilmeyen veya iptal edilenler ayar evi
faaliyetinde bulunamazlar.

(3) Şube açma, ayar evi devri ve unvan değişikliği talepleri izne tabidir. Şube açma,
ayar evi devri ve unvan değişikliğine ilişkin talepler, ayar evi yetki belgesi başvurusu gibi de-
ğerlendirilerek Genel Müdürlük tarafından sonuçlandırılır.

(4) Ayar evindeki teknik personel ya da tesis yeri değişikliği ile Genel Müdürlükçe ge-
rekli görülecek diğer hususlar 15 iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ayar Evi Yeterlik Kıstasları

Ayar evi yeterlik kıstasları
MADDE 8- (1) Genel Müdürlükçe yetki verilecek ayar evleri; tesis yeri ve alanı, tesis

bölümleri, laboratuvar ve teknik personel ile güvenlik gibi fiziki ve teknik yeterlik kıstaslarını
sağlar.

Fiziki yeterlik
MADDE 9- (1) Tesis yeri ve alanı, aynı zemin üzerinde bölümlendirilebilecek en az

50 m2 büyüklükte kapalı alana sahip olmalıdır.
(2) Tesis bölümleri, bu maddede belirtilen asgari donanımı barındıracak yeterli alana

sahip bir laboratuvar, analiz bölümünden bağımsız tartım odası, müşteri ilişkilerinin yürütüle-
ceği, telefon, faks ve bilgisayar gibi iletişim araçlarının yer aldığı, mal giriş ve çıkışının bilgi-
sayar ortamında yapıldığı ve izlendiği irtibat ofisi ile kıymetli maden ve taşların muhafaza edil-
diği, yanmaz kasanın bulunduğu bölümden oluşur.

(3) Ayar evi; gerekli her türlü fiziki ve kaydi güvenlik önlemlerini alır. Bu güvenlik ön-
lemleri; personel, kamera kayıt sistemi, müşterek muhafaza gibi zorunlu güvenlik unsurları ile
desteklenmelidir.

(4) Yetki verilmiş özel ayar evleri, TSE standartlarında yer alan cihazları yılda en az
bir kez, hassas terazileri ise yılda en az 2 kez TÜRKAK tarafından akredite kuruluşa kalibras-
yon yaptırarak sertifikalandırmalıdır.

Teknik yeterlik
MADDE 10- (1) Kıymetli maden ayar evi laboratuvarı; altın için TS EN ISO 11426,

gümüş için TS ISO 13756, platin için TS EN ISO 11210 ve paladyum için TS EN ISO 11490
standartlarında belirtilen donanımları (makine, teçhizat) ve aşağıda belirtilen donanımları sağ-
lamalıdır:

a) Çeker ocak.
b) Mücevheratçı haddesi.
c) Hassas terazi (minimum 5 haneli 1/100.000).
ç) Sabit sütunlu matkap.
d) Bomometre (Asit yoğunluk ölçer).
e) Kuyumcu avadanlığı (çekiç, örs, maşa, temizleme fırçası ve benzeri).
(2) Kıymetli taş ayar evi laboratuvarı aşağıda belirtilen asgari donanımı sağlamalıdır:
a) Gemoloji mikroskopu.
b) Masa aydınlatması (6500 oK gün ışığı).
c) Hassas terazi (minimum 3 haneli 1/1000).
ç) Optik kusurları düzeltilmiş triplet mercekli lup.
d) Hassas kumpas.
e) FT-IR spektrometri (drift ve yüzey yansıtmalı).
f) Kesim tespit cihazı.
g) Renk, floresan, berraklık taş referans serileri.
ğ) Refraktometre.
h) Yoğunluk ölçme sistemi.
ı) Dikroskop.
i) Poloriskop.
j) Isıl elektronik test cihazı.
k) Taş referans serileri.
(3) Ayar evleri bir teknik sorumlu ve yeteri sayıda teknik personel bulundurmak zorun-

dadır. Kıymetli maden ayar evi laboratuvarı, bir teknik sorumlu ile laboranttan oluşur. Kıymetli
taş laboratuvarında taş analizinin yapılabilmesi için en az iki eksperin bulunması zorunludur.
Ayrıca her ayar evinde en az lise mezunu bir idari personel bulunur.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama Yöntemi ve Ayar Standardı

Uygulama yöntemi
MADDE 11- (1) Altın ayar tespitinde TS EN ISO 11426 standardına göre kupelasyon

yöntemi, gümüş ayar tespitinde TS ISO 13756 standardına göre volumetrik, titrasyon yöntemi,
platin ayar tespitinde TS EN ISO 11210 standardına göre çöktürme (gravimetrik) yöntemi ve
paladyum ayar tespitinde TS EN ISO 11490 standardına göre çöktürme (gravimetrik) yöntemi
kullanılır. BS EN ISO 3497:2001 standardına göre X-Ray spektrometrik metot yöntemi sadece
sınırlı sayıda ya da özel olarak üretilen kıymetli madenden mamul ziynet eşyalarının analizinde
kullanılabilir.

(2) Alınan numuneler bu Tebliğde belirtilen yöntemlerle analiz edilir.
(3) Kıymetli maden ve kıymetli taşların analizi sonucu ayar raporu düzenlenir.
(4) Ayar raporunda kıymetli madenin cinsi ve ayarı, kıymetli taşlar için ise taşın türü,

boy ve elek aralığı (karat veya ağırlık, yaklaşık adet, berraklık, renk ve/veya renk doygunluğu,
kesim niteliği), doğal/sentetik ve iyileştirme işlemi olup olmadığı, varsa notlar/yorumlar bulu-
nur.

(5) Ayar evleri tarafından alınan numunelerin yapılan analizleri neticesinde, numune-
lerin ayarlarına ilişkin rapora itiraz edilmesi halinde, söz konusu numuneler bir başka ayar
evinde analize tabi tutulur. Burada yapılan analiz sonucunda da numunenin ayarına ilişkin itiraz
veya ihtilaf olması halinde ise nihai analiz ve ayar belirleme işlemi Darphanede yaptırılır. Genel
Müdürlükçe tespit edilen ayar nihai olup bu rapora itiraz edilemez.

(6) Numune alındıktan sonra ilgilisine teslim edilmemiş, muhafaza altına alınmış kıy-
metli maden ya da taş ile bunlardan mamul eşya, ayar raporu, varsa korne talep sahibine veri-
lir.

(7) Kıymetli maden, kıymetli taş veya bunlardan mamul eşyaların ayar evine gelişi, nu-
mune alınması, ilgilisine geri verilmesi süreçlerinin tamamının; müşterek muhafaza ile ger-
çekleştirilmesi ve söz konusu eşyaların sigorta ettirilmesi esastır. Aksi durumda doğacak so-
rumluluk ilgili ayar evine aittir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kıymetli Maden ve Taş Ayar Raporu İzleme Sistemi

Sistemin kurulması
MADDE 12- (1) İlgili birimler ve özel ayar evleri arasında bilgi girişini ve takibini

sağlayacak şekilde Genel Müdürlük tarafından Kıymetli Maden ve Kıymetli Taş Ayar Raporu
İzleme Sistemi kurulur.

(2)  Genel Müdürlük, özel ayar evlerine yeterli miktarda kullanıcı için sisteme erişim
yetkisi verir.

(3) Sistemin kullanımı ve işletimine ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirle-
nir.

Kod numarası verilmesi
MADDE 13- (1) Özel ayar evlerine; düzenleyecekleri ayar raporlarında kullanmak üze-

re, her özel ayar evi için farklı olmak kaydıyla bir kod numarası ile sisteme girebilmeleri için
kullanıcı adı ve şifresi verilir.

(2) Özel ayar evleri düzenlenen her bir ayar raporunu sisteme kaydeder.
(3) Sisteme kaydedilen ayar raporlarından özel ayar evleri sorumludur.
Ayar raporunun sistem üzerinden doğrulanması
MADDE 14- (1) İlgili birimler, özel ayar evleri tarafından düzenlenen ayar raporlarını

raporda belirtilen ayar evi kodu ve ayar raporu numarasını kullanarak sistem üzerinden kontrol
edebilir.
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ALTINCI BÖLÜM
Ayar Evlerinin Denetimi ve Yaptırım Usulleri

Denetim
MADDE 15- (1) Ayar evlerinin yeterlik kıstaslarını taşımaya devam edip etmediği hu-

susu, Genel Müdürlükçe her zaman denetlenebilir. Bu denetimlerde Darphane laboratuvarında
analiz edilen ve raporlanan en az bir örnek, test ettirilerek karşılaştırılır. Denetimlerde Darphane
laboratuvarı ölçüleri ve standartları esas alınır. Denetimlerde götürülen numunelerin analiz so-
nuçlarının değerlendirilmesinde uygulanacak tolerans aralığı milyem cinsinden altın numune-
leri için binde ±1, paladyum numuneleri için binde ±1, platin numuneleri için binde ±1, gümüş
numuneleri için binde ±2 olacaktır. Ayar evine götürülen numunelerin tümü için analiz sonuç-
larının tolerans sınırları içinde olması gerekmektedir.

(2) Ayar evlerinin yeterlik kıstaslarına ilişkin bu denetimler her takvim yılında en az
bir kez planlı ve en az bir kez plansız yapılır.

(3) Denetim sonuçları bir denetim raporunda belirtilir.
(4) Ayar evlerinin çalışmaları ve ayar raporları, talep edilmesi veya ihtiyaç duyulması

halinde Genel Müdürlük tarafından denetlenir.
Yetki belgesinin iptal edilmesi
MADDE 16- (1) Bu Tebliğde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edilen

ayar evi uyarılır ve söz konusu eksikliği gidermesi için ayar evine 30 iş günü süre tanınır. Bu
süre içerisinde yükümlülüğünü yerine getirmeyen ya da aynı vize dönemi içerisinde birbirinden
farklı dört kez bu Tebliğde belirtilen yükümlülüklere uymadığı saptanan ayar evlerinin faaliyet
izni başka bir uyarıya gerek olmaksızın iptal edilir.

(2) Gerçeğe aykırı rapor düzenlediği tespit edilen ayar evlerinin yetki belgesi iptal edilir
ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılır.

(3) Ayar evi yetki belgesi iptal edilen ayar evleri Genel Müdürlük internet sitesinde ya-
yımlanır ve ilgili birimlere bildirilir.

(4) Ayar evi yetki belgesi iptal edilenler 3 ay geçmedikçe tekrar başvuruda bulunamaz-
lar.

Bilgi ve belge isteme
MADDE 17- (1) Genel Müdürlük; bu Tebliğde öngörülen haller dışında kalan özel du-

rumları inceleyip sonuçlandırmaya ve ayar evlerinden gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi
istemeye ve örneğini almaya yetkilidir.

YEDİNCİ BÖLÜM
İşlem ve Hizmet Bedellerine İlişkin Hususlar

İşlem ve hizmetler
MADDE 18- (1) Genel Müdürlüğün işlem ve hizmetleri aşağıdaki ana başlıkları içerir:
a) Özel Ayar Evi Yetki Belgesi Başvurusu.
b) Özel Ayar Evi Yetki Belgesi Düzenleme.
(2) Birinci fıkrada belirlenen ana başlıklara ilişkin alt başlıklar İşlem ve Hizmet Bedel-

leri Listesinde belirlenir.
Bedel tespiti
MADDE 19- (1) Genel Müdürlüğün işlem ve hizmet bedelleri yıllık olarak aşağıdaki

usulle tespit edilir:
a) Genel Müdürlük Uygulama Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl, bir sonraki yılda

uygulanacak bedellerin tespit edilebilmesi amacıyla Kurumun ilgili hizmet birimleri ile koor-
dineli olarak işlem ve hizmetin maliyet unsurlarının niteliğine göre; 4/1/1961 tarihli ve 213 sa-
yılı Vergi Usul Kanunundaki hususlar dikkate alınarak bir sonraki yılın İşlem ve Hizmet Be-
delleri Listesi taslağı hazırlanır.

b) Hazırlanan İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesi taslağı en geç cari yılın Kasım ayı so-
nuna kadar Genel Müdürlük onayına sunulur.
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c) Genel Müdürlük tarafından onaylanan İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesi, en geç Ara-
lık ayının son iş günü Kurumun resmî internet sayfasında yayımlanır.

Yıl içerisindeki değişiklikler
MADDE 20- (1) İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesinde yıl içerisinde ihtiyaç duyulan

değişiklikler, Genel Müdürlük onayı ile uygulamaya konulur. Yapılan değişiklikler Kurumun
resmî internet sayfasında yayımlanır.

İşlem ve hizmet bedellerinin ödenmesi
MADDE 21- (1) Özel Ayar Evi Yetki Belgesi Başvurusu ve Özel Ayar Evi Yetki Belgesi

Düzenleme ücretinin ödenmesi, hizmet gerçekleşmeden önce Genel Müdürlük döner sermaye
hesabına yürürlükte bulunan İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesine göre yapılır.

Bedel iadesi
MADDE 22- (1) Özel Ayar Evi Yetki Belgesi Başvurusuna ilişkin başvuruların başvuru

sahibinden kaynaklanan bir nedenle olumlu sonuçlanmaması veya başvuru sonucunun olumlu
sonuçlanmaması halinde tahsil edilmiş işlem ve hizmet bedeli iade edilmez. Başvuruların ye-
nilenmesi halinde ücret tekrar alınır.

(2) Özel Ayar Evi Denetimi raporunun olumlu veya olumsuz olmasına bakılmaksızın
tahsil edilmiş olan işlem ve hizmet bedeli iade edilmez.

(3) Kurumun işlem ve hizmetlerine ilişkin başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişiler
tarafından fazla veya yanlış ödenen bedel, başvuru sahibinin yazılı talebi üzerine iade edilir.

(4) Kurum tarafından işlem veya hizmetin kısmen veya tamamen sunulamadığı durum-
larda başvuruda alınan bedel, başvuru sahibinin yazılı talebi üzerine kısmen veya tamamen
iade edilebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 23- (1) 18/4/2018 tarihli ve 30395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıy-

metli Maden ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları, Seçimi ve Denetim
Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Standartlara uygunluk
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesini müteakip en geç altı ay için-

de daha önce yetki belgesi verilmiş bulunan ayar evleri, yeni standartlara kendilerini uyumlu
hale getirmekle yükümlüdür. Bu süre içinde gerekli düzenlemeleri tamamlayan ayar evleri Ku-
ruma bildirim yapar. Bildirim yapmayan ayar evlerinin yetki belgeleri süre sonunda geçersiz
hale gelir.

Bedel ödemesi
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde,

ilk İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesi yayımlanır. Bu İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesi yayım-
landıktan sonra daha önce yetki belgesi verilmiş bulunan ayar evleri Kuruma yapacakları bil-
dirim ile birlikte Özel Ayar Evi Yetki Belgesi Yenileme ücretinin yatırıldığına dair yazılı belgeyi
göndermek zorundadırlar.

Yürürlük
MADDE 24- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
DÜZELTME

09/03/2022 tarihli ve 31773 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Malvarlığının Don-
durulması Kararı (Karar Sayısı: 2022/1)’nın Karar Tarihi bölümünde sehven yer alan
“04/08/2022” ibaresi “04/03/2022” şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Kütahya Belediye Başkanlığından: 

Konusu: Satış İhalesi 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen taşınmazın 

satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü 

ihaleye konulmuştur. 

2- İhale Tarihi / Günü / Saati: 22 Mart 2022 / Salı / Tabloda belirtilen saatte 

3- İhalenin Yapılacağı Yer: Atatürk Bulvarı Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası 

Encümen Toplantı Salonu Kat: 2 

4- Pazarlık Süreci: 

4.1.  İhale günü satılmayan ARSA; kanuni süre olan - 15 - gün boyunca ihalede kalacaktır. 

Muhammen bedelin altına düşmemek kaydıyla 15 gün boyunca Encümenin toplandığı günler 

(Mücbir sebep harici Salı ve Perşembe) ihale süreci devam edecek olup, 15 gün içinde satılmazsa 

ihaleden kaldırılacaktır. 

5- ÖDEME ŞEKLİ: 

5.1.  Peşin Ödemelerde: İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir. 

5.2.  Vadeli Ödemelerde: İhalede belirlenen bedelin en az %50’si peşin, geri kalan kısmı 

ise en fazla - 24 - ay vadeli olarak ödenecek olup, peşinat ve vergiler ödendikten sonra tapu devri 

Belediye adına 1’inci derece 1’inci sıra ipotek yapılarak yıllık %9 yasal vade farkı (gün bazında) 

kanuni ipotek tesis edilmesi suretiyle devir işlemi yapılabilecektir. (Erken ödemelerde indirim 

uygulanmaz.) 

6- VERGİ, HARÇ VS. HK.: 

6.1.  Muhammen Bedeller KDV hariç olarak yazılmıştır. Vadeli Satışlarda; vergi, harç vs. 

ödemeler peşinat ile birlikte peşin olarak ödenecektir. 

7- İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME 

ŞARTLARI): 

7.1.  Gerçek kişiler için: 

7.1.1. Nüfus cüzdan fotokopisi, 

7.1.2. Tebligat için yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi, SMS için cep 

telefonu numarası, 

7.1.3. 2886 sayılı Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı, 

7.1.4. İhale ile ilgili geçici teminatın ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli 

olmak üzere teminat mektubu aslı, 

7.1.5. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına 

dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı, 
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7.1.6. Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri, 

7.2.  Tüzel kişiler için: 

7.2.1. Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü veya Ticaret Sicil Gazetesi 

7.2.2. İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin 

noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı, 

7.2.3. İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza 

sirküleri aslı, 

7.2.4. Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 

7.2.5. Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için 

cep telefonu numarası, 

7.2.6. 2886 sayılı Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı, 

7.2.7. İhale ile ilgili geçici teminatın ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli 

olmak üzere teminat mektubu aslı, 

7.2.8. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına 

dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı. 

8- Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere katılacaklar yukarıda istenen belgeleri 

eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem 

Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37, 38, 39 ve 40’ıncı 

maddelerde yazılı olan hususlar dâhilinde teslim etmek zorundadır. İhale bu maddeler dâhilinde 

yapılacaktır. İhaleler için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile 

okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen 

teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada 

meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi İhale Komisyonu huzurunda 

hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir. 

KAPALI TEKLİF USULÜ İHALE EDİLECEK TAŞINMAZ 

S.N Cinsi Mahalle 
Ada 

Parsel 
Durumu KDV 

Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici 

Teminat (TL) 

İhale 

Saati 

1 Arsa Y.Beyazıt 2952/2 

TİCK (Ticaret + Konut)  

5 Kat Taks:0,30 Kaks:1,50 

Ticaret ve Konut Alanı 

(10.196,90 m²) 

%18 6.650.000,00 199.500,00 14.00 

➢ İhaleye ait her türlü şartname mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Biriminde (Belediye Hizmet Binası Kat: 2) görülebileceği gibi, 

ücretsiz olarak aynı müdürlükten alınabilir. 

    2794/1-1 
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PERLİT M-2 ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2022/212083 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 458 55 00 Faks: 0 (312) 458 58 00 - 458 58 01 

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 104 ton Perlit M-2 (Süzme Yardımcı Maddesi) 

b) Teslim Yeri : Ağrı (6 Ton), Ankara (3 Ton), Burdur (5,5 Ton), Elazığ 

(5 Ton), Erciş (2,5 Ton), Ereğli (22,5 Ton) Eskişehir (12 

Ton), Ilgın (10,5 Ton), Kars (4 Ton), Kastamonu (4,5 

Ton), Malatya (5 Ton), Susurluk (18 Ton) ve Yozgat 

(5,5 Ton) Şeker Fabrikaları 

c) Teslim Tarihi : Perlitin tamamını veya en az 60 Tonunu 22.07.2022 

tarihine kadar, bakiye miktarları ise en geç 16.09.2022 

tarihine kadar ilgili şeker fabrikaları ambarlarına teslim 

edilecektir. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

     Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 22.03.2022 Salı günü, saat 14.00 

4- İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5- İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve KDV dahil 

TL/Tk.100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6- Teklifler, 22.03.2022 Salı günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No: 14 (06100) 

Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

10- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

    2785/1-1 
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HİYAP KİRALAMA HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 
Hiyap Kiralama Hizmet Alımı (Dosya No: TDLHZM-1446) Açık İhale Usulü ile İhale 

Edilecektir. 
İhale Kayıt No : 2022 / 175437 
1- İdarenin 
a) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 Çankaya/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 0312- 207 27 14 - 0312- 286 90 73 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : www.tpao.gov.tr / yakduman@tpao.gov.tr 
2- İhale konusu malın : 
a) Niteliği, türü ve miktarı : -Türkiye Petrolleri Trakya Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 

kuleler, sahalar ve merkez tesislerinde çalıştırılmak 
üzere özellikleri teknik şartnamede belirtilen 25 tonluk 
Hiyap (Yükletli Kamyon) kiralanması ile 

     -Kaldırma kapasiteleri birim fiyat teklif cetvelinin 
Münferid Vinç Kiralama İşi kısmında belirtilmiş olan 
30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140 ve 180 tonluk 
teleskopik vinçler ile 12, 20, 30, 40, 50, 60 ve 80 
tonluk hiyapların (kırma bomlu kamyon üstü vinç) ve 
200 kg/20 metre kaldırma kapasiteli sepetli platformun 
ihtiyaç olduğunda yükleniciden istenilerek günlük 
olarak çalıştırılması Hizmet Alım İşidir. 

     Ayrıntılar Teknik Şartname de yazmaktadır. 
b) Hizmet yeri : Türkiye Petrolleri Trakya Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 

kuleler, sahalar ve merkez tesisleri hizmetin yapılacağı 
yerlerdir. Ayrıntılar Teknik Şartnamede yazmaktadır. 

3- İhalenin; 
a) Yapılacağı yer : TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 Çankaya/ANKARA 
Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı 
Salonu 

     İhale oturumuna istekliler katılabilir. 
b) Tarihi ve saati : 29/03/2022 Saat: 14.30 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

elektronik posta adresi, siparişin verilmesi halinde ödemenin yapılacağı banka şubesi ve hesap 
numarası, 

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 
alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 
gösterir belge, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 
yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.3.2. 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, 

4.1.3.3. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile 
sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, 

4.1.4. Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan 
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 
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4.1.5. İçeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu, 
4.1.6. Geçici teminat, 
4.1.7. İhale konusu alımın / işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.8. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,(banka dekontu) 
4.1.10. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname, 
4.1.11. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, 
5- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif 
mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 
istekli oldukları ise teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. 

6- Aylıklı 25 Tonluk Hiyap Kiralama İşi ve Münferid Vinç Kiralama İşi kısımları için: 
İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer 
işlere ait iş deneyimini gösteren belgelerin teklif ile birlikte sunulması gerekmektedir. 

Ayrıca; 
Teklif cetvelinin Münferid Vinç Kiralama İşi kısmı için; Bu kaleme teklif verecek 

isteklilerin 2012 model ve yukarı en az 1 adet 80 ton kapasiteli teleskopik vincin, 1 adet 60 ton,    
1 adet 40 ton ve 1 adet 20 ton kapasiteli hiyap vincin ve 1 adet 200 Kg /20 Metre Kapasiteli 
Sepetli Platformun mülkiyetini veya sözleşme dönemi sonuna kadar noter onaylı taahhütname ile 
kullanım hakkına sahip olduğunu gösteren belgeyi teklif ile birlikte idareye vermek zorundadır. 

7- Kaldırma iletme işleri ve /veya iş makinası kiralama işleri benzer iş olarak kabul 
edilecektir. 

8- İhale dokümanı; 
T.P.A.O. Genel Müdürlüğü/Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı / İç Satınalma Müdürlüğü 

6. Kat 631 No’lu odada görülebilir ve dosya ücreti yatırılıp, dizi pusulası doldurulduktan ve ihale 
yetkilisine teslimden sonra dosyanın tamamı teslim edilerek satın alınmış kabul edilir. 

Şartname bedeli olan 500.- TL. Vakıfbank T.P.A.O Bürosu: (Iban No: TR970001500 
158007290224965) no.lu hesaba yatırıldıktan ve Yetkili kişiye dekont ile birlikte dizi 
pusulası(TPAO Web sayfasında yayınlanacaktır.) doldurulup ihale yetkilisine ibraz edildikten 
sonra İhale dosyasının tamamı ilgili kişiye verilecektir. Bu işlem mecburidir. Bu işlemlerden 
sonra dosya satın alınmış kabul edilir. 

Firma ismi, Hizmetin adı, dosya numarası ve şartname bedeli olduğuda dekonta 
yazdırılmalı ayrıca teklif dosyasının içine de dekontun bir örneği konulmalıdır. Dekont teklif 
dosyası sunulmadan önce İhale sorumlusuna ibraz edilmelidir. 

İhale dosyasının alınmış kabul edilmesi ve dosya dokümanlarının verilebilmesi için bu 
mecburidir. 

İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
9- Teklifler, 29/03/2022 tarih ve saat 14.30’e kadar (ihale başlangıç saati gözardı 

edilmeden işlemlerin yaptırılması önem arz etmektedir.) T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 
İHALE SALONUNA verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.(DEKONT VE DOLDURULMASI GEREKEN DİZİ PUSULASI YETKİLİ 
KİŞİYE MAİL YOLU İLE GÖNDERİLİP YETKİLİ KİŞİ ONAYINDAN SONRA İHALE 
DOSYASININ TAMAMI MAIL İLE İLGİLİYE GÖNDERİLİR. DİZİ PUSULASI; TPAO WEB 
SAYFASINDA YAYINLANACAK OLUP, DEKONT İLE BİRLİKTE MAIL ATILMASI YA 
DA ELDEN TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. 

10- İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 
üzerinden birim fiyat sözleşme veya sipariş mektubu düzenlenecektir. 

11- İstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere geçici teminat 
vereceklerdir. 

12- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 
olmalıdır. 

İhale Sorumlusu : Yeşim UÇAR 
Tel   : 0 312 207 27 14  2840/1-1 
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8 ADET TOPLU TAŞIMA GÜZERGÂHI 5 YIL SÜREYLE  
KİRAYA VERİLECEKTİR 

Zonguldak İli Kozlu Belediye Başkanlığından: 
Kozlu Belediyesi tasarrufu altındaki 8 adet toplu taşıma güzergâhlarının bir bütün olarak   

5 yıl süreyle kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi (a) bendi 
gereğince Kapalı Teklif Usulü ile 21/03/2022 Pazartesi günü saat 15:00’de 19 Mayıs Mahallesi 
Şehit Polis Ramazan Tavşancı Caddesi No: 25 adresinde Belediye Encümen Salonunda 
yapılacaktır. 

İhale dokümanı ihale gününe kadar her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Ulaşım 
Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir veya 2.500,00 TL (ikibinbeşyüzTL) bedel 
karşılığı alınacak ödeme makbuzu ile Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilir. 

İşin muhammen kiralama bedeli KDV hariç 8.322.232,62 TL (sekizmilyonüçyüz 
yirmiikibinikiyüzotuzikiTLaltmışikiKR), geçici teminatı 5 yıllık muhammen bedelin %3 ü olan 
249.666,98 TL (ikiyüzkırkdokuzbinaltıyüzaltmışaltıTLdoksansekizKR)’dir. 

Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin sunulması zorunludur. 
1. Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta 

adresi, 
2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi, 
a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret 

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

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

3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
b) 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, 

4. İstekli olan gerçek veya tüzel kişinin son 4 (dört) yıl içinde aralıksız olarak en az 1 (bir) 
yıl bir yerleşim yerinde (İl veya İlçe) ihale konusu işi (Şehir içi toplu taşıma) Özel Halk Otobüsü 
İşletmecisi olarak yaptığına dair işi veren kurum ve kuruluşlardan alınacak tasdikli belge aslı, 

5. İstekli olan gerçek veya tüzel kişinin ihale konusu olan işle ilgili (Şehir içi toplu 
taşıma) istenen 32 (otuziki) araçtan en az 20 tanesinin kendi öz malı olduğunu gösteren belge, 
kalan araçlar için ise ihale süresince (5 yıl) noter tasdikli kira sözleşmesinin getirilmesi 

6. Teklif mektubu, 
7. Geçici teminatın Belediye veznesine yatırılmış olduğuna dair makbuz veya bu miktarda 

bankalardan alınmış Genel Müdürlük teyitli süresiz teminat mektubu, 
8. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri, 
9. Bağlı olduğu vergi dairesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış vergi borcu 

olmadığına dair belge, 
10. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş, ihale ilan tarihinden sonra alınmış Sosyal 

Güvenlik prim borcu olmadığına dair belge, 
11. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun Md. 6 hükümlerince ihale dışı bırakılma 

sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname, 
12. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 
13. İsteklinin kanuni ikametgâhı belgesi 
Teklifler 21.03.2022 Pazartesi günü saat 15:00’e kadar Kozlu Belediyesi Yazı İşleri 

Müdürlüğüne sıra numaralı alındı karşılığında teslim edilecektir. 
İlan olunur. 2795/1-1 
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GAYRİMENKULLER (ARSA) SATILACAKTIR 
Sivas Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu bilgileri bulunan gayrimenkuller (Arsa); 5393 

sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin e bendi uyarınca Belediyemiz Encümeninin 
25.02.2022 tarih ve 223 sayılı kararı uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. ve 45. 
maddeleri gereğince şartnamesi dâhilinde muhammen bedeller üzerinden Kapalı Teklif ve Açık 
Artırma usulü ile ayrı ayrı satılacaktır. 

İhalesi; 22 Mart 2022 Salı günü saat 16:00'da başlamak üzere her 10 dakikada bir 
Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve 
ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00.TL bedel mukabilinde temin edilir. 
İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30'a kadar tekliflerini ve belirlenen tüm 
evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. (Şartname bedelini yatırmayanlar ve 
istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.) 

S. 

NO 
MAHALLESİ ADA PARSEL HİSSESİ 

ALANI 

(m2) 

MUHAMMEN 

BEDEL  

(TL) 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

(TL) 

1 ALTUNTABAK 4340 22 TAM 1.236,28 2.163.000,00 64.890,00 

2 ALTUNTABAK 4340 24 TAM 1.205,22 1.928.352,00 57.850,56 

3 KARDEŞLER 6049 1 TAM 6.233,24 15.583.100,00 467.493,00 

4 ÇAYBOYU 6485 3 TAM 2.422,74 3.876.384,00 116.291,52 

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

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

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

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

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

ibraz etmeleri, 
f. İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2022 yılı içinde alınmış halen 

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

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

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

i. Dış zarf ile İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. (Sadece 3. sıradaki arsa için) 
a. 1-Teklif mektubunu içeren zarf, tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon 

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

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

İLAN OLUNUR. 2690/1-1 
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AÇIK ARTTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE  
İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Edremit Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
Bölge Müdürlüğü : Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü 
İşletme Müdürlüğü : Edremit Orman İşletme Müdürlüğü 
İhale Tarihi : 23.03.2022 
İhale Saati : 11:00 
İhale Yeri : https://esatis.ogm.gov.tr/ 

Şefliği Cinsi Bölme No 
Parti 
No 

Adet m3 
Muhammen 

Bedel 
Geçici Teminat 

Altınoluk 
İbreli 
Dikili 
Ağaç 

125/128/130/ 
127/166/167 

104 18.544 7.264,118 1.150,00 TL 250.612,00 TL 

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 
belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Arttırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

2) İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr/ 
adresinden temin edilmelidir. 

3) Teminat Tutarı Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR30 0001 0001 0910 
7680 4050 01 gönderilecek olup, açıklamaya müşteri VKN veya TCKN belirtmelidir. 

    2727/1-1 
—— • —— 

60'LIK VE S49'LUK MAKAS İÇİN 25255 METRETÜL  
BETON TRAVERS ALIMI YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/212971 
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 : 25.255 METRETÜL BETON TRAVERSİN 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 22.03.2022 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 300 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.  2807/1-1 
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52 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/207817 
1- İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71609 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2- İhale Konusu Malın  
     Adı ve Miktarı : 52 Kalem Temizlik Malzemesi 
3- İhalenin Yapılacağı Yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 

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

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- Teklifler TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
verilecektir. 

6- İhale Tarih ve Saat: 23.03.2022 günü saat 14:30 
7- Son Teklif Verme Tarih ve Saat: 23.03.2022 günü saat 14:20 
8- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı 

1042 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ 
adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 200,00 TL 
bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 
    2747/1-1 

—— • —— 
BOTAŞ CEYHAN RÖMORKÖR LİMANI REHABİLİTASYON PROJESİ 

KAPSAMINDA FORE KAZIK HİZMET ALIM İŞLERİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.’den: 
1. İKN NO: 2022/ 213597 
2. Botaş Ceyhan Römorkör Limanı Rehabilitasyon Projesi kapsamında Fore Kazık 

Hizmet Alım İşleri ihalesi (Beton ve Betonarme Demiri İdare tarafından verilecektir.) 
3. Bu işe ait ihale dokümanları, Çamlıca Mahallesi 145. Cad. No: 16 Yenimahalle / 

ANKARA (Tel: 0312 397 55 75) adresinden Gizlilik Anlaşmasına müteakip ücretsiz temin 
edilebilir. 

4. İsteklilerin ihale dokümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif 
mektuplarını, en geç 22 Mart 2022 günü Saat 10.00’ a kadar yukarıdaki adreste bulunan genel 
evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden dolayı meydana 
gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5. Söz konusu ihale TEMSAN Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre 4734 / 
3g/ Açık İhale Usulü şeklinde yapılacaktır. 

6. 07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale 
Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; 01.01.2015 tarihi 
itibariyle ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye 
Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’ a kayıt olmak zorundadır. 

    2808/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 2822/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2820/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2842/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2836/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2837/1-1 
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Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2841/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2850/1/1-1 

  



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 10 Mart 2022 – Sayı : 31774 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2850/2/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2850/3/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2851/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2852/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2866/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2867/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2868/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2755/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2845/1/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2845/2/1-1 
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Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi 

alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen 

belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde 25.02.2022 

tarihine kadar ilgili “Dekanlıklara/Müdürlüklere” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. 

Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate 

alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak 

olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Öğretim Üyeleri İçin: 

Aranılan Belgeler: 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi  

2. Doktora belgesi 

3. Doçentlik belgesi 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi  

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya 

6. Resimli öz geçmiş 

7. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır) 

Aranılan Nitelikler: 

1. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan 

yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 

yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim 

yapılan bölümler için en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili 

bir puan almış olmak. 

2. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen 

atama kriterlerini sağlamış olmak. 

Fakülte 
Bölüm/ 

Ana Bilim Dalı 
Unvan Adet Aranan Nitelikler 

Mühendislik 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Yöneylem araştırması alanında yüksek lisans ve doktora 

yapmış olmak, bu alanda araştırma ve uluslararası bilimsel 

dergilerde nitelikli yayınlar yapmış olmak, ilgili alanlarda ders 

verebilir durumda olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Makina 

Mühendisliği 

Bölümü 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Makina mühendisliği lisans yüksek lisans ve doktora 

derecesine sahip olmak, akıllı imalat sistemleri konusunda 

yayınları olmak. 

    2809/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 02.03.2022 Karar No: 7552 
ŞİRKETİN: 
• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 
• MERKEZİ VE 
  TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 10 
     06530 Çankaya/ANKARA 
• MÜRACAAT TARİHİ : 24.09.2021 
RUHSATIN: 
• KONUSU : Arama Ruhsatı 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 46.148 hektar 
• BÖLGESİ  : Kara 
• KAPSADIĞI İL : Adana 
• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/N35-a1, a2, a4 
KARAR: 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Genel 
Müdürlüğe; 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmî 
Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 

    2734/1-1 
—— • —— 

İstanbul İli Beykoz Belediye Başkanlığından: 
DÜZELTME İLANI 

27/01/2022 tarihli, 31732 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı İlanında yer alan; “1 - SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ VE 
YERİ” başlıklı bölümdeki “13.03.2022” ibaresi, “20.03.2022” şeklinde düzeltilmiştir. 

İlan Olunur. 2810/1-1 
—— • —— 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Üniversitemizin 
aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, noter veya resmi 
kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar 
için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, askerlik belgesi, adli sicil belgesi, iki 
adet fotoğraf, özgeçmiş (YÖK formatlı), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım 
dosyayı ilgili dekanlığa teslim etmeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen veya posta aracılığı 
ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. 
İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. 

FAKÜLTE 
KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI 

NİTELİK 

Diş Hekimliği 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında 
uzman unvanını kazanmış olmak. 

Duyurulur. 2531/1-1 
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 
sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen 
koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel 
İstihdam Yönergesi’nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 
4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak “Öğretim Üyesi” alınacaktır. İlana konu olan 
kadrolar tam zamanlıdır. 

Fakülte/ 

Yüksekokul 
Bölümü 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 
Aranan Koşullar 

İlan Son 

Başvuru 

Tarihi 

İletişim 

Fakültesi 

Yeni 

Medya 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Medya ve İletişim veya İletişim 

Bilimleri alanında son 5 yıl içerisinde 

alınmış Doktora derecesine sahip 

olmak; 

Görsel İletişim Tasarımı, Yeni Medya 

veya Görsel Sanat ve Görsel Tasarım 

alanında bir programdan yüksek 

lisans derecesine sahip olmak; 

Doktora sonrası en az 3 yıl lisans ve 

yüksek lisans seviyesinde medya, 

iletişim veya ilgili alanlarda İngilizce 

ders verme deneyimine sahip olmak; 

Strateji İletişimi, Reklam veya 

Pazarlama alanında ajans tecrübesine 

sahip olmak tercih sebebidir. 

25.03.2022 

Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ 
linkinden kabul edilecektir. 

Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan 
adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir: 
1. Özgeçmiş (YÖK formatlı), 
2. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, 

Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) 
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış 
olması şarttır. 

3. Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de 
geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, 
eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir. 

4. Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kapsamında hazırladıkları 
bilimsel dosyaları, 

5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge, 
6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 
7. Kimlik belgesi, 
8. 1 adet fotoğraf. 
    2677/1-1 
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 
bünyesinde istihdam edilmek üzere; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı 
maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına 
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8’inci maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda 
oluşacak başarı sırasına göre 14 (on dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 

2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan 
KPSSP3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı 
Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul 
edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre 
en yüksek puan alan adaydan başlanarak her bir sözleşmeli bilişim personeli pozisyonu için 5 
(beş) katı aday, Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır. Bu 
sıralamaya göre belirlenen son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması 
hâlinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz 
etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen 
adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.  

1-BAŞVURU ŞARTLARI 
A. GENEL ŞARTLAR  
a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz 
olmak,  

d) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,  

e) (d) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı 
için başvuru yapabilirler.)  

f) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 
geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip 
bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi 
kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına 
prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri 
dikkate alınır.) 
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g) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 

ğ) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak, 

h) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip 

olmak, yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve takım çalışmasına yatkın olmak,  

ı) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş 

bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş 

veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

i) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel 

bir durumu bulunmamak. 

B. ÖZEL ŞARTLAR 

Aşağıda yer alan özel şartlarda istenilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler ile 

sertifikalar “başvuru belgeleri” arasında sunulacak, istenilen bilgi ve tecrübeler ise başvuru 

belgeleri arasında yer alan “teknik özgeçmiş” belgesinde sunulacaktır. Bilgi ve tecrübeler, teknik 

özgeçmiş içinde başvurulan pozisyon için Özel Şartlar maddelerine karşılık gelecek şekilde 

çalışılan hizmetler / projeler / teknolojiler / sistemler / ürünler / cihazlar vs. hakkında bilgi 

verilmesi ya da ilgili maddeye ilişkin varsa alınan eğitim veya sertifika gibi belgelerin teknik 

özgeçmiş ekinde sunulması suretiyle detaylandırılacaktır. Başvurulan pozisyona ait teknik 

özgeçmiş, Kurum resmi internet sitesinden temin edilecek olup, doldurulduktan sonra 

imzalanmak suretiyle sınav başvuru sistemine yüklenecektir. 

I- Güvenlik Uzmanı (4 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 

Katına Kadar) 

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da 

kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve 

kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel 

sektördeki sistem merkezlerinde sistem / ağ güvenliği, siber güvenlik veya bilgi güvenliği uzmanı 

olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek, 

b) Firewall, Intrusion Prevention System (IPS), URL filtering, Mail Gateway, Antivirüs, 

Sandbox-APT ve DoS/DDoS önleme cihazlarının kurulum, yapılandırma ve yönetiminde bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 

c) NAT, QoS ve OTP (One Time Password) teknolojilerinin yönetiminde bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 

ç) Sanal Özel Ağ (VPN), Geniş Alan Ağ (WAN), dış DNS ve alan adları yönetiminde 

bilgi ve tecrübe sahibi olmak,  

d) Kurumsal log yönetimi, SIEM ve log korelasyonu sistemlerinin yönetiminde bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 

e) Ağ üzerinde zafiyet tarama ve trafik analizi yapabilen (Nessus, AppScan, Wireshark, 

Tcpdump, Nmap, Netcat gibi) yazılımların kullanımında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

f) Siber olaylara müdahale (SOME) faaliyetleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

g) Teknik şartname oluşturma ve PoC çalışmalarının yürütülmesinde tecrübe sahibi 

olmak, 

Tercihen; 

a) Check Point Certified Security Expert (CCSE) sertifikasına sahip olmak, 

b) Penetrasyon/Sızma testleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
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c) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı konusunda, sertifikasyon 
hazırlık çalışmaları ve uygulamaları ile Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi ve risk 
yönetimi konularında uygulama bilgisine sahip olmak ve sertifikanın başarı ile alındığı en az bir 
uygulamada aktif rol almak, 

ç) Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak, 

II- Ağ Uzmanı (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına 
Kadar) 

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da 
kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve 
kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel 
sektördeki sistem merkezlerinde ağ yönetimi uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını 
belgelemek,  

b) Cisco veya HP ağ cihazlarının ana omurga anahtarı (Backbone switch) ve kenar 
anahtarı (kenar switch) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,  

c) Yerel alan ağ (LAN), kablosuz yerel ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), Geniş alan ağ 
(WAN), dış DNS ve alan adları yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

ç) Tunelling, Routing, Switching, DNS, DHCP, 802.11 a/b/g/n/ac, 802.1x teknolojilerinin 
yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

d) NAC (Network Access Control) uygulamalarının kurulumu ve yönetiminde bilgi ve 
tecrübe sahibi olmak, 

e) İstemci işletim sistemleri ve sunucu işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, 
f) Sistemlerin performansını izleyerek, bu doğrultuda kapasite planlaması yapabilme ve 

iyileştirmelere yönelik öneriler hazırlayabilme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
g) Ağ cihazlarının güvenliğini ve iş sürekliliğini sağlayabilme konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 
ğ) Ağ altyapısı için operasyonel standartları belirleyebilme, mevcut süreç ve prosedürleri 

geliştirebilme ve gerekli dokümantasyonları hazırlayabilme tecrübesine sahip olmak, 
Tercihen; 
a) Cisco Certified Network Associate (CCNA) veya Cisco Certified Network Professional 

(CCNP) sertifikalarından en az birine sahip olmak, 
III- Sistem Uzmanı (4 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 

Katına Kadar) 
a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da 

kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve 
kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel 
sektördeki sistem merkezlerinde sistem yönetimi uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını 
belgelemek, 

b) Microsoft’un yetkili eğitim ortaklarından Windows Server 2012R2, Windows Server 
2016, Active Directory ve Exchange (2010, 2013 veya 2016) veya bu sistemlerin güvenliği 
hakkındaki eğitimlerden en az ikisini aldığını katılım sertifikası ile belgelemek,  

c) Microsoft İşletim Sistemleri, Microsoft Domain Controller, Active Directory, 
Exchange hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

ç) Sanallaştırma teknolojileri üzerine mimari tasarım yapabilme, kurulumları 
gerçekleştirip yönetebilme, kısa orta ve uzun vade için kapasite planları çıkarabilme tecrübesine 
sahip olmak, 

d) Ağ yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
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e) Veri ve disk yedekleme & kurtarma sistemlerinin (Netbackup, MS DPM gibi) 
yönetiminde, e-posta arşivleme ve yedekleme teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak, 

f) Powershell scripti yazabilme ve GPO yönetebilme tecrübesine sahibi olmak, 
g) Temel sunucu (web, mail, domain, DNS) servislerinin iş sürekliliğini tasarlayıp 

kurabilme tecrübesine sahip olmak, 
Tercihen; 
a) Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Active Directory ve Exchange (2010, 

2013 veya 2016) sistemlerinin MCSA ve MCSE sertifikalarından en az birine sahip olmak, 
b) Video konferans sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 
c) ODM (Olağanüstü Durum Merkezi) sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi 

ve tecrübe sahibi olmak, 
ç) Datacenter kurulumu ve yönetiminde, TIER sertifikasyonlandırma hakkında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 
IV- Kıdemli Güvenlik Uzmanı (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret 

Tavanının 3 Katına Kadar) 
a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da 

kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve 
kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel 
sektördeki sistem merkezlerinde sistem / ağ güvenliği, siber güvenlik veya bilgi güvenliği uzmanı 
olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek, 

b) Check Point Certified Security Expert (CCSE) sertifikasına sahip olmak, 
c) Firewall, Intrusion Prevention System (IPS), URL filtering, Mail Gateway, Antivirüs, 

Sandbox-APT ve DoS/DDoS önleme cihazlarının kurulum, yapılandırma ve yönetiminde bilgi ve 
tecrübe sahibi olmak, 

ç) NAT, QoS ve OTP (One Time Password) teknolojilerinin yönetiminde bilgi ve tecrübe 
sahibi olmak, 

d) Sanal Özel Ağ (VPN), Geniş Alan Ağ (WAN), dış DNS ve alan adları yönetiminde 
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,  

e) Kurumsal log yönetimi, SIEM ve log korelasyonu sistemlerinin yönetiminde bilgi ve 
tecrübe sahibi olmak, 

f) Penetrasyon/Sızma testleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
g) Ağ üzerinde zafiyet tarama ve trafik analizi yapabilen (Nessus, AppScan, Wireshark, 

Tcpdump, Nmap, Netcat gibi) yazılımların kullanımında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
ğ) Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 
h) Siber olaylara müdahale (SOME) faaliyetleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
ı) Teknik şartname oluşturma ve PoC çalışmalarının yürütülmesinde tecrübe sahibi 

olmak, 
i) Proje yönetim birimleri ile ortak çalışabilecek, teknik liderlik yapabilecek seviyede 

proje görev yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
Tercihen; 
a) Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified Ethical Hacker 

(CEH) veya ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikalarından en 
az birine sahip olmak, 
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b) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı konusunda, sertifikasyon 
hazırlık çalışmaları ve uygulamaları ile Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi ve risk 
yönetimi konularında uygulama bilgisine sahip olmak ve sertifikanın başarı ile alındığı en az bir 
uygulamada aktif rol almak 

V- Kıdemli Ağ Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 
Katına Kadar) 

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da 
kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve 
kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel 
sektördeki sistem merkezlerinde ağ yönetimi uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl ağ yönetimi uzmanı 
olarak çalıştığını belgelemek, 

b) Cisco Certified Network Associate (CCNA) veya Cisco Certified Network Professional 
(CCNP) sertifikalarından en az birine sahip olmak, 

c) Cisco veya HP ağ cihazlarının ana omurga anahtarı (Backbone switch) ve kenar 
anahtarı (kenar switch) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,  

ç) Yerel alan ağ (LAN), kablosuz yerel ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), Geniş alan ağ 
(WAN), dış DNS ve alan adları yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

d) Tunelling, Routing, Switching, DNS, DHCP, 802.11 a/b/g/n/ac, 802.1x teknolojilerinin 
yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

e) NAC (Network Access Control) uygulamalarının kurulumu ve yönetiminde bilgi ve 
tecrübe sahibi olmak, 

f) NAT, BGP, OSPF, VRF, MPLS, Cisco VSS-VPC/HP IRF konularında bilgi ve tecrübe 
sahibi olmak, 

g) Ağ alt yapısındaki cihazların ve ağın durumunu yönetebilen network analiz araçlarının 
kullanımında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

ğ) Proje yönetim birimleri ile ortak çalışabilecek, teknik liderlik yapabilecek seviyede 
proje görev yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

VI- Kıdemli Sistem Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 
3 Katına Kadar) 

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da 
kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve 
kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel 
sektördeki sistem merkezlerinde sistem yönetimi uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını 
belgelemek, 

b) Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Active Directory ve Exchange (2010, 
2013 veya 2016) sistemlerinin MCSA ve MCSE sertifikalarından en az ikisine sahip olmak, 

c) Microsoft İşletim Sistemleri, Microsoft Domain Controller, Active Directory, 
Exchange ve Windows Server Clustering, Site Management hakkında bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak, 

ç) Sanallaştırma teknolojileri üzerine mimari tasarım yapabilme, kurulumları 
gerçekleştirip yönetebilme, kısa orta ve uzun vade için kapasite planları çıkarabilme tecrübesine 
sahip olmak, 

d) Her katmanda etki alanı (domain) konsolidasyonu projelerinde bulunmuş olmak, 
e) Veri ve disk yedekleme & kurtarma sistemlerinin (Netbackup, MS DPM gibi) 

yönetiminde, e-posta arşivleme ve yedekleme teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak, 
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f) Sunucu servisleri seviyesinde mimari altyapı tasarımı yapıp işletebilme konusunda 

bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

g) Ağ yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

ğ) İleri seviyede Powershell scriptleri yazabilme ve GPO yönetebilme tecrübesine sahip 

olmak, 

h) Object Storage Yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

ı) Temel sunucu (web, mail, domain, DNS) servislerinin iş sürekliliğini tasarlayıp 

kurabilme tecrübesine sahip olmak, 

i) Proje yönetim birimleri ile ortak çalışabilecek, teknik liderlik yapabilecek seviyede 

proje görev yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

Tercihen; 

a) Information Technology Infrastructure Library (ITIL) sertifikasına sahip olmak, 

b) NETAPP, EMC, HITACHI gibi depolama cihazlarını hizmet seviyelerine uygun 

şekilde yönetebilmek, 

c) ODM (Olağanüstü Durum Merkezi) sistemleri kurulum ve yönetiminde bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 

ç) Datacenter kurulumu ve yönetiminde, TIER sertifikasyonlandırma hakkında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 

d) Temel Linux servislerinin (BIND, Postfix, sendmail, vb) ve işletim sistemlerinin 

kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

2- İSTENİLEN BELGELER - BAŞVURU ŞEKLİ - YERİ - TARİHİ 

Adaylar, başvurularını 14/03/2022-03/04/2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar 

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirecek olup şahsen 

veya posta yoluyla yapılan başvurular ile yukarıda belirtilen başvuru şartlarını taşımayan 

adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar birden fazla sözleşmeli bilişim personeli 

pozisyonu için başvuruda bulunabilecektir. 

İstenilen Belgeler: 

a) 
Mevcut Görünümü Yansıtan 

Vesikalık Fotoğraf 
Son 3 ay içerisinde çekilmiş bir adet renkli vesikalık fotoğraf. 

b) Teknik Özgeçmiş Belgesi 

Teknik Özgeçmiş belgesi; Kurumun resmi internet sitesinden 

(www.bddk.org.tr) temin edilecek olup, başvurulan pozisyon için 

bilgi ve tecrübe istenen Özel Şartlar maddelerine cevap olacak 

nitelikte hazırlanacaktır. Özel Şartlarda istenen bilgi ve 

tecrübelerin karşılandığının özgeçmişte detaylarıyla belirtilmesi 

gerekmektedir. Bilgi ve tecrübeler; başvurulan pozisyon için Özel 

Şartlar maddelerine karşılık gelecek şekilde, çalışılan hizmetler / 

projeler / teknolojiler / sistemler / ürünler / cihazlar vs. hakkında 

bilgi verilmesi ya da ilgili maddeye ilişkin varsa alınan eğitim veya 

sertifika gibi belgelerin özgeçmiş ekinde sunulması suretiyle 

detaylandırılacaktır. Aday hazırlamış olduğu özgeçmişini 

imzalayacaktır. (Kurum resmi internet sitesine her pozisyon için 

ayrı teknik özgeçmiş taslağı yer almakta olup, başvuru yapılan 

pozisyona ait teknik özgeçmiş doldurulmalı ve imzalanmalıdır.) 
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c)  

Mesleki Çalışma Sürelerini 

Gösteren Belgeler (Genel 

Şartlar (f) maddesi) 

Genel Şartlar başlığının (f) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi 

gösterir belge; (Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki 

hizmetler dikkate alınacaktır.) Belge, çalışılan iş yerinin niteliğine 

göre alınacaktır. Buna göre:  

1) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü ve 

çalıştığı kurumdan alacağı ilanın Genel Şartlar bölümünün (f) 

bendinde belirtilen sürelerde bilişim personeli olarak çalıştığını 

gösterir belge,  

2) Kamu kurumlarında bilişim personeli olarak çalışılan süreler 

için kurumdan alınacak belge,  

ç) 

Mesleki Tecrübe Şartını 

Gösteren Belgeler (Özel 

Şartlar (a) maddesi) 

Başvurulan pozisyon için Özel Şartlar (a) maddesinde belirtilen 

mesleki tecrübe şartını gösterir belge; Belgenin en az; başvurulan 

pozisyon ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu 

hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, 

çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içeriyor olması 

gerekmektedir. 

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belge, bu alanda 

hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan imzaya 

yetkili yönetici veya temsile yetkili ortak tarafından ıslak 

imzalanmış ve kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. 

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan 

kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon 

bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması 

gerekmektedir. Kurum, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu 

teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek 

ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve 

belgelerin doğruluğunun teyit edilememesi durumunda adayın 

başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

d) Programlama Dil Belgesi  

Genel Şartlar başlığının (g) maddesinde belirtilen, en az iki güncel 

programlama dilini bildiğini gösterir belge; (Belge olarak 

öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya 

lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan 

eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan 

yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı 

yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları 

gibi belgeler kabul edilir.) 

e)  

Yabancı Dil Belgesi 

 (e-Devlette yer almayan ve 

ÖSYM tarafından YDS 

denkliği kabul edilen sınav 

belgesi beyanı yapılması 

durumunda yüklenecektir)  

Son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan ve Yükseköğretim 

Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Belge 

ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak 

değerlendirilecektir.) 

f) 

Mezuniyet Belgesi 

(Denklik Belgesi Olanlar 

için) 

Genel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya 

yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup 

başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye 

alınabilmesi başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması 

altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı 

mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. (e-Devlet üzerinde mezuniyet 

bilgileri bulunan adayların denklik belgesi ibraz etmesine gerek 

yoktur.) 
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g)  Sertifikalar  

Başvurulan pozisyonlar için Özel Şartlarda istenilen sertifikalar; 

Sertifikalar (eğitim katılım sertifikaları hariç) sınavla alınmış 

olmalıdır. Sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika 

geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Kurum tarafından 

doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için 

sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama 

şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın 

sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın 

geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate 

alınmayacaktır.  

3- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ 

DUYURULMASI 

Başvuruların incelenmesi sonucunda ilanda belirtilen şartları sağlayan adaylardan, 2020 

veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının 

%70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye 

Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi 

puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan 

alan adaydan başlanarak her bir sözleşmeli bilişim personeli pozisyonu için 5 (beş) katı aday 

Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır.  

Bu sıralamaya göre belirlenen son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın 

bulunması hâlinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. KPSSP3 puanı olmayan veya 

belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge 

ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.  

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi en geç 29.04.2022 tarihinde 

Kurumun resmi internet sitesinde ve Kariyer Kapısı Platformunda duyurulacaktır. Ayrıca yazılı 

bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

4- SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI VE TARİHİ 

Sınav sözlü sınav (mülakat) olarak tek aşamalı yapılacaktır. 

Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini 

(nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde 

adaylar sınava alınmayacaklardır. 

Sözlü sınavda adaylara, mesleki bilgiler ile başvurulan pozisyon için özel şartlar 

bölümünde belirtilen alanlardaki bilgi ve tecrübelerini ölçmeye yönelik sorular yöneltilecektir. 

Sözlü sınav 09.05.2022 ile 13/05/2022 tarihleri arasında BDDK hizmet binasında 

(Büyükdere Cad. No:106 Esentepe Şişli/İSTANBUL) yapılacak olup mülakat tarihinde erteleme 

olması durumunda bu durum “www.bddk.org.tr” adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar 

sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 

5- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA 

Sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır. Adaylar, 

her bir pozisyon için başarı puanlarına göre sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puanlıdan 

başlanılarak pozisyon sayısı kadar aday, asil aday olarak belirlenecektir. Ayrıca asil aday sayısı 

kadar aday da yedek aday olarak belirlenebilecektir. 

Sözlü sınavda başarılı olan adaylara ilişkin duyuru Kurumun resmi internet sitesinden 

(www.bddk.org.tr) yapılacaktır. Adaylar ayrıca sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı 

üzerinden görüntüleyebilecektir. 
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Sözlü sınavda başarılı olan ve Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) ilan 

edilen asil adaylara en geç beş iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, 

tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede 

belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri 

istenir. Kendilerine tebligat yapıldığı halde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde 

sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü 

geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, 

haklarından feragat etmiş sayılır. 

6- ÜCRET 

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4'üncü maddesinin (B) 

bendine göre istihdam edilenler için belirlenen sözleşme ücret tavanının (01.01.2022-30.06.2022 

dönemi için: 11.488,07 TL) Özel Şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu 

bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, bu şekilde hesaplanacak tavan ücretin altında sözleşme 

ücreti belirlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

Bilişim Personeli Pozisyonu Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı Alınacak Personel Sayısı 

Kıdemli Güvenlik Uzmanı 3 2 

Kıdemli Ağ Uzmanı 3 1 

Kıdemli Sistem Uzmanı 3 1 

Güvenlik Uzmanı 2 4 

Ağ Uzmanı 2 2 

Sistem Uzmanı 2 4 

* Kurum tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi 

uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca 

bir ödeme yapılamaz. 

7- DİĞER HUSUSLAR 

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl 

süreyle geçerlidir. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak, hizmet 

sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında 

hukuki işlem yapılacaktır.  

Yedek aday belirlenmiş olması halinde, gerçeğe aykırı beyanda bulundukları için sınavın 

geçersiz sayılması veya bu sebeple sözleşmenin iptal edilmesi, geçerli bir mazereti olmaksızın 

süresi içinde göreve başlanılmaması ya da bu hakkından vazgeçilmesi sebeplerinden biriyle boş 

kalan veya boşalan pozisyonlara, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi 

aşmamak üzere, yedek adaylar arasından başarı sıralamasına göre yerleştirme yapılabilecektir. 

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 

(www.bddk.org.tr) 

Büyükdere Cad. No: 106 Şerbetçi İş Merkezi Esentepe Şişli/İSTANBUL 

Tel: 0 (212) 214 50 00 

Not: Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet 

adresinden (www.bddk.org.tr) veya gerek görülmesi halinde ilgililerin iletişim adresleri üzerinden 

duyurulacaktır. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörlüğü Yönetmeliği

–– Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebe Denetmenliği Yönetmeliği

–– Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Kıymetli Maden ve Kıymetli Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin

Standartları, Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

DÜZELTME: Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2022/1) ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


