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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Adalet Bakanlığından:
ADALET BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 24/1/2007 tarihli ve 26413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar
Kanununa, 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanununa, 1 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 47 nci maddesine
ve 2/2/1988 tarihli ve 88/12580 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Adalet
Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün 46 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki
şekilde, (h) bendinde yer alan “müfettişlerini” ibaresi “müfettişlerini,” şeklinde değiştirilmiş
ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“f) Hâkim ve Cumhuriyet savcısı: Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında, bağlı
ve ilgili kuruluşlarında, başka kurum, kurul veya kuruluşlarda, adalet komisyonları ve bilirkişilik bölge kurullarında, uluslararası mahkemeler veya kuruluşlarda görev yapan hâkim ve savcılar ile idari görevleri yönünden savcıları,”
“ı) UYAP: Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan
Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini,”
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer
alan “Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde” ibaresi “Mevzuatta” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer
alan “Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde” ibaresi “Mevzuatta” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde” ibaresi “Mevzuatta” şeklinde, (c) bendinde yer alan
“fiş, özlük işleri adalet komisyonlarınca yürütülen memurlar ile il seçim ve ilçe seçmen kütük
bürolarında” ibaresi “(3) numaralı gizli fiş, özlük işleri adalet komisyonlarınca yürütülen memurlar ile il ve ilçe seçim müdürlüklerinde” şeklinde, (e) bendinde yer alan “Kanun, tüzük ve
yönetmeliklerle” ibaresi “Mevzuatta” şeklinde değiştirilmiş, (ç) bendi ve ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve sair faaliyetler sırasında; mevzuat değişikliği gerektiren hususları veya adalet hizmetlerinin ıslahı ve geliştirilmesi amacıyla alınması
gereken tedbirleri raporla Başkanlığa bildirmek,”
“(2) Bölge adliye mahkemeleri adalet komisyonları ile bölge adliye mahkemeleri Cumhuriyet başsavcılıklarının denetimleri adalet başmüfettişlerince yapılır.”
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hâkim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında
belirtilen sürelere uygun şekilde çalıştırılmalarına özen gösterilir.”
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanun,
tüzük, yönetmelik ve genelgelere” ibaresi “mevzuata” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “daireleri ve hâkimliklerde” ibaresi “dairelerinde” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan
“18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 546 ncı ve müteakip
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maddeleri” ibaresi “6/8/2015 tarihli ve 29437 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bölge Adliye
ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 209 uncu maddesi” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 41- (1) Tespit ve sayımda; kasa hesapları ile muhafaza edilmekte olan kıymetli evrak ve eşyanın tespit gün ve saati itibarıyla bakiyeleri, mevduat ve tahvilata iki denetim
tarihi arasında ne miktar ve oranda faiz tahakkuk ettirildiği bankalardan yazı ile sorulur.”
MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “damga
vergisi ve değerli kâğıt” ibaresi “damga vergisi, değerli kâğıt ve motorlu araç tescil belge” şeklinde, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “vergi ve değerli kâğıt” ibareleri “vergi, değerli
kâğıt ve motorlu araç tescil belge bedeli” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
“(4) Söz konusu işlemler zaruri hâller dışında ilgili noter veya vekilinin huzurunda yapılır.”
MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Denetime başlandığında ilk olarak aşağıdaki tespit ve sayım işlemleri yapılır:
a) Mahkeme yazı işleri müdürlüğünde;
1) Emanet para hesabı,
2) Harç hesabı,
3) Kıymetli evrak ve eşya hesabı,
b) Mahkemeler veznesinde;
1) Emanet para hesabı,
2) Harç hesabı,
3) Kıymetli evrak ve eşya hesabı,
c) Ortaklığın giderilmesi satış memurluğunda;
1) Kasa hesabı,
2) Kıymetli evrak ve eşya hesabı,
ç) Suç eşyası emanet bürosunda;
1) Kasa hesabı,
2) Kıymetli evrak ve eşya hesabı,
d) İcra müdürlüğünde;
1) Kasa hesabı,
2) Harç hesabı,
3) Cezaevi yapı harcı hesabı,
4) Kıymetli evrak ve eşya hesabı,
e) Türkiye Noterler Birliğinde;
1) Kasa hesabı,
2) Bankalar hesabı,
3) Tahvil hesabı,
4) Borçlu cari hesabı,
5) Basılı evrak stokları hesabı,
6) Tesis edilen fonlar hesabı,
7) Bütçe gelir-gider hesabı,
8) Alacaklı cari hesabı,
9) Değişmeyen değerler hesabı,
10) Birlik genel giderler hesabı,
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11) Noter odaları giderleri hesabı,
12) Gelirler hesabı,
f) Noter odalarında;
1) Kasa hesabı,
2) Bankalar cari hesabı,
3) Demirbaş eşya hesabı,
4) Muhtelif borç ve alacaklar hesabı,
5) Noterler Birliği cari hesabı,
6) Personel giderleri hesabı,
7) İdarî giderler hesabı,
8) Değişmeyen değerler hesabı,
g) Noterlik dairesinde;
1) Emanet para hesabı,
2) Harç, damga vergisi, değerli kâğıt ve motorlu araç tescil belge bedeli hesapları,
ğ) Ceza infaz kurumlarında;
1) Hükümlü ve tutuklu emanet para hesabı,
2) Ambar hesabı,
3) Hurda ve her türlü atık satış bedeli hesabı,
4) Hükümlü, tutuklu, kıymetli evrak ve eşya hesabı,
h) Bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde;
1) Emanet para hesabı,
2) Harç hesabı,
3) Kıymetli evrak ve eşya hesabı,
ı) Türkiye Barolar Birliğinde;
1) Kasa hesabı,
2) Bankalar hesabı,
i) Barolarda;
1) Kasa hesabı,
2) Banka hesabı,
j) Adlî Tıp Kurumunda;
1) Emanet para hesabı,
2) Kıymetli evrak ve eşya hesabı,
3) Umumî muvazene avans hesabı,
4) Ambar hesabı,
k) Adlî tıp kurumu grup başkanlıklarında;
1) Ambar hesabı,
2) Kıymetli evrak ve eşya hesabı,
3) İhtisas daireleri avans hesabı,
l) Adlî tıp şube müdürlüklerinde;
1) Kasa hesabı,
m) Türkiye Adalet Akademisinde;
1) Kasa hesabı,
2) Bankalar hesabı,
3) Gelir hesabı,
4) Gider hesabı,”
MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde
yer alan “İl seçim ve ilçe seçmen kütük büroları ile müstakil” ibaresi “İl ve ilçe seçim müdürlükleri ile” şeklinde, ikinci, üçüncü ve altıncı fıkraları ile sekizinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; yedinci, dokuzuncu ve onuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
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“(2) Görev yapıp ayrılanlardan haklarında hâl kâğıdı tanzimi gerekenler de dâhil olmak
üzere görevde bulunan hâkim, Cumhuriyet savcıları ve Bakanlık personeline ait izin ve rapor
durumlarını gösteren cetveller; komisyon başkan ve üyelerinin müstemir yetkileri ile komisyonun oluşumunu gösterir çizelgeler düzenlettirilir.
(3) Bilirkişilik bölge kurullarına, icra ve iflas müdürlüklerine ait iş ve mahiyet cetvelleri
ile noterlik dairelerine ilişkin iş cetvelleri düzenlettirilerek ilgili başkan, müdür ve notere imzalattırılır. İş cetvellerinin kayıtlara uygunluğu müfettiş tarafından da kontrol edilerek imzalanır.”
“(6) Satış talep edilen ortaklığın giderilmesi dosyalarına ilişkin iş durumları ise inceleme
tutanaklarında belirtilir.”
“Cumhuriyet başsavcısı, başsavcıvekilleri ve savcılar ile icra ve iflas dairesi, adli destek
ve mağdur hizmetleri müdürlüğü, ceza infaz kurumu, adlî tıp, denetimli serbestlik müdürlüğü
gibi birimlerde görevli Bakanlık personeli arasında yapılan iş bölümünü gösterir belge örneği
dosyaya eklenir.”
MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin Dördüncü Kısmının Üçüncü Bölümünün başlığı “Hesap ve İşlemlerin İncelenmesi” şeklinde ve 45 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Kasa hesap ve işlemlerinin incelenmesi
MADDE 45- (1) Kasa hesaplarının incelenmesi, UYAP kayıtları esas alınarak gerektiğinde iki denetim tarihi arasındaki tahsilât ve reddiyat makbuzlarının vezne ve kasa kayıtları
ile tek tek karşılaştırılması suretiyle yapılır.
(2) Makbuzların seri ve sıra numaralarının teselsülüne itina gösterilip gösterilmediğine,
muhteviyatının eksiksiz şekilde kasa kaydına dercolunup olunmadığına, devirlerin yıl sonlarında yapılarak tahsilât ve reddiyat bakiyelerini doğrulayıp doğrulamadığına, makbuz ve fişlerin
mevzuatın emredici hükümlerine uygun düzenlenip düzenlenmediğine, ilgililerin imzalarını
taşıyıp taşımadığına dikkat edilir. Kasa kaydı reddiyat bölümündeki meblağların, tahsilâttakileri
doğrulayıp doğrulamadığı, bir tahsilâttan mükerrer veya fazla para reddolunup reddolunmadığı
da tetkik olunur. Gerektiğinde bankalardan hesap özeti getirilerek kullanma zimmeti hususu
da araştırılır.
(3) Kasa hesabının incelenmesi neticesinde, makbuz ve kayıt hataları yüzünden noksanlık veya fazlalığa rastlanıldığında 11/4/2005 tarihli ve 25783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinin 111 inci maddesi uyarınca kasa defterinin son
tahsilât ve reddiyat toplamları hakikî duruma göre düzeltildikten sonra kasa fazlası hakkında
gereken işlem yapılır ve kasa noksanı ikmal ettirilir.
(4) Zamanaşımına uğrayan para bulunduğunda, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar
Kanununun 36 ncı maddesi gereğince işlem yapılıp yapılmadığı, hesaplara tahakkuk ettirilen
faizlerin usulünce malî birimlere veya ilgilisine ödenip ödenmediği araştırılır.
(5) Sayman mutemedi alındı makbuzlarında seri ve sıra numaralarının birbirini takip
edip etmediğine, tahsil olunan miktarların süresi içerisinde malî birime yatırılıp yatırılmadığına,
vergi dairesi alındı makbuzlarının sayman mutemedi kasa kaydı ile uyumlu olup olmadığına
bakılır.
(6) Cezaevi yapı harcının kontrolünde, öncelikle alındı makbuzlarında seri ve sıra numaralarının birbirini takip edip etmediğine, tahsil olunan miktarların süresi içerisinde İşyurtları
Daire Başkanlığının hesabına aktarılıp aktarılmadığına, banka dekontlarının cezaevi yapı harcı
kaydı ile uyumlu olup olmadığına bakılır.
(7) Kasa hesaplarının yukarıdaki esaslar doğrultusunda Cumhuriyet savcıları tarafından
periyodik denetimlerinin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığı kontrol edilir, usulünce yapılmadığının tespiti hâlinde ilgililer tarafından denetimin icrası temin olunur.
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(8) Adalet daireleri ile mahkemelere teslim edilen kıymetli evrak ve eşya üzerinde durularak, bunların kabulünde makbuz ve kıymetli evrak eşya kaydının tutulup tutulmadığına bakılır; tutulmuyorsa tanzim ettirilir. Söz konusu makbuz ve kaydın mevzuat hükümlerine uygun
şekilde kullanılıp kullanılmadığı ile mevcudun kayıtlara uygunluğu araştırılır.
(9) Sayımda tespit edilen kıymetli evrak ve eşyada noksanlık bulunup bulunmadığı
veya bunlar üzerinde yolsuzluk yapılıp yapılmadığı, ilgili kayıtların mevcut eşya ve dosyalarla
karşılaştırılması suretiyle kontrol edilir. Kaydı gerekmeyen evrak ve eşyanın kayıtlarda yer alması hâlinde ilgililerin usulünce hareket etmeleri hususunda uyarıda bulunulur, bunlara tespit
ve inceleme tutanaklarında yer verilmez. Kıymetli evrak ve eşyanın miktar ve diğer evsafı
tespit ettirilmemiş ise bu işlem ilgililerine yaptırılır.
(10) Posta ve banka yolu ile gelip, posta mutemet kaydına işlenen paraların kasa kaydının zamanında ve eksiksiz olarak yapılıp yapılmadığına bakılır.
(11) Bilirkişi, konkordato komiseri, araç sürücüsü, yediemin ve çilingir gibi kendisinden
herhangi bir hizmet alımı yapılan kişilere ödenen ücretlerden limitleri dâhilinde gelir ve damga
vergisi kesintilerinin yapılıp yapılmadığı; Ankara, İstanbul ve İzmir merkezleri ile işi yoğun
diğer ünitelerde Başkanlığın tasvibi alınarak, her yıl için üç aydan az olmamak üzere reddiyat
makbuzları, vergi dairesine gönderilen listeler ve vergi dairesi alındılarının karşılaştırılması
suretiyle kontrol edilir.
(12) İnceleme sonucu tespit edilen aksaklıklardan uygun görülenler denetim raporunda
açıklanır.
(13) Ciddî, bariz ve işlem ifasını mucip bir aksama, noksanlık veya yolsuzluğa rastlanması hâlinde Başkanlıkla temas kurulur, alınacak talimat üzerine sondaj terk edilerek yekûn
kontrolü, denetim döneminin tamamına teşmil edilerek yapılır. Suiistimal tespiti hâlinde inceleme önceki dönemlere de teşmil edilir.”
MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 50- (1) Cumhuriyet başsavcılıklarının denetiminde;
a) Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yapılan disiplin soruşturmalarına ilişkin evrak,
b) İcra ve noterlik daireleri, adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğü, mahkemeler
veznesi, ceza infaz kurumu, suç eşyası emanet bürosu ile diğer birimlerin denetimine ilişkin
kartonlar,
c) İdari işler müdürlüğü, arşiv, kitaplık, adli sicil, yemekhane, lojman, ödenek, iş sağlığı
ve güvenliği, acil durum, sivil savunma, yangından korunma iş ve işlemleri,
incelenir.
(2) İncelenen iş ve işlemler tanzim edilecek inceleme tutanağında gösterilir.”
MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin başlığı “İdari görevleri yönünden
Cumhuriyet başsavcılarının faaliyetlerinin değerlendirilmesi” şeklinde değiştirilmiş, birinci
fıkrasının (b) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendi yürürlükten kaldırılmış
ve (f) bendinde yer alan “Bakanlık soruşturmalarına eğilmek suretiyle” ibaresi “Disiplin soruşturmalarını zamanında ve” şeklinde değiştirilmiştir.
“b) İdari görevleri yönünden Cumhuriyet başsavcıvekili ve Cumhuriyet savcıları ile
bağlı birimler üzerindeki gözetim ve denetim yetkisini kullanıp kullanmadığı,”
“h) UYAP’ın verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasında, verilerin doğru, eksiksiz ve
zamanında girilmesinde, mevzuatın takibinde, Bakanlık genelge ve görüşlerinin izlenmesi ve
uygulanmasında gösterdikleri hassasiyet ile göreve bağlılık,”
MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına “ilgililerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “idari görevleri
bakımından” ibaresi eklenmiştir.
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“(1) Cumhuriyet başsavcılıklarının denetiminde ayrıca;
a) Vezne, mahkeme yazı işleri müdürlüğü, icra dairesi, suç eşyası emanet bürosu, ceza
infaz kurumu, noterlik ve parayı elinde bulunduran diğer görevlilerin işlemleri ile kasa hesaplarının kontrolünün yapılıp yapılmadığı,
b) Müdafi ve vekillere yapılan ödemelerde 2/3/2007 tarihli ve 26450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uyulup
uyulmadığı,
c) Adalet Kütüphaneleriyle ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasında aksaklık bulunup bulunmadığı,
araştırılır ve düzeltilmesi mümkün olan aksaklıkların mahallinde giderilmesi sağlanır.”
MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Cumhuriyet başsavcılarının bölge adliye mahkemesinin genel yönetim işlerinde
hassasiyet gösterip göstermedikleri, gönderilen ödenekleri tenkisine sebebiyet vermeksizin zamanında ve usulüne uygun olarak sarf edip etmedikleri, Cumhuriyet başsavcılığının verimli,
uyumlu, düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamadaki gayretleri, gözetim ve denetim yetkisini
kullanmada, müdürlüklerin ve personelin denetlenmesi ile disiplin işlemlerindeki faaliyetleri
araştırılır ve düzeltilmesi mümkün olan aksaklıkların mahallinde giderilmesi sağlanır.
(3) Cumhuriyet başsavcılıklarının denetiminde yukarıdaki konularla bağlı kalınmayarak
ilgililerin idari görevleri bakımından meslekî bilgi ve çalışmalarının her yönüyle tespitinde zarurî görülen hususlar tetkik olunur.”
MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sicil”
ibaresi “özlük” şeklinde ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Ayrıca;
a) Personele ait atama, geçici görevlendirme ve özlük işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığı,
b) Kanunun öngördüğü sürelerde görevlilerden mal bildirimi alınıp alınmadığı,
c) Yapılan soruşturma işlemlerinde gecikme ve usulsüzlük olup olmadığı,
ç) Zabıt kâtipleri, mübaşirler ve diğer personelin kılık kıyafetlerinin mevzuata uygun
bulunup bulunmadığı,
d) Hâkim ve savcı adayları ile avukat stajyerlerinin yetiştirilmesinde gösterilen gayret
ile bunlara ilişkin devam defterlerinin amacına uygun şekilde tutulup tutulmadığı,
e) Konut tahsis komisyonunun usulüne uygun olarak oluşturulup oluşturulmadığı,
f) 2802 sayılı Kanunun 115 inci maddesi gereğince yapılan zorunlu görevlendirmelerin
işin mahiyetine ve hakkaniyete uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, aynı Kanunun 62 nci
maddesinin son fıkrasında yer alan ihbar mükellefiyetini yerine getirme konusunda gösterilen
hassasiyet,
g) Ceza infaz kurumu ve tutukevleri izleme kurulu üyelerinin seçiminin mevzuata uygunluğu,
gibi hususlar üzerinde durulur ve belirlenen eksiklikler yerinde tamamlattırılır.”
MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“İcra ve iflas dairelerinin denetimi
MADDE 66- (1) İcra ve iflas dairelerinin denetiminde; ilâmlı, ilâmsız ve iflas yoluyla
yapılan takipler ile talimata ait iş durumu incelenerek cetveller alınır. Kayıtlar ve kartonlar incelenip, işlerin yürütülmesinde mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığı, iş sahiplerine gereksiz külfet yükletilip yükletilmediğine bakılır. Müdür ve diğer personelin performanslarını tespite
yeter derecede derdest ve işlemden kaldırılmış esas ve talimat dosyaları incelenir.
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(2) İcra kasa kaydında yolsuzluk bulunup bulunmadığının tespiti bakımından geniş tetkikat yapılır. Büyük miktarları ihtiva eden paralar ile eski yıllarda kasaya alınan ve denetim
döneminde reddedilen paralar üzerinde önemle durulur. İncelenen yüksek reddiyatlı ve eski
yıllarda tahsil edilerek denetim döneminde reddolunan paraları havi derdest, infaz, vesair surette
işlemden kaldırılmış esas ve talimat dosyalarının numaraları düzenlenen listede gösterilir.
(3) Yüksek reddiyatlı işlerin seçilmesinde kasa kaydının reddiyat bölümünden, satış
içeren dosyaların tespitinde katma değer vergisi beyannamelerinin tutulduğu kartonlardan, eski
yıllarda tahsil edilerek denetim döneminde reddolunan paralara ilişkin dosyaların belirlenmesinde ise kasa kaydında yer alan ve yıl sonlarında hazırlanan müfredatlı devir listelerinden faydalanılır.
(4) Ayrıca, şüphe veya tereddüdü gerektiren durum varsa hak sahipleriyle temas sağlanarak haklarını alıp almadıkları sorulur. Yolsuzluk tespiti hâlinde gerekli işlem yapılır. Aksi
hâlde, hak sahiplerinin isimlerini içeren ve müfettişin de imzasını taşıyan bir liste hazırlanarak
dosyaya eklenir.
(5) İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinin tahsilât, reddiyat ve harç tahsil müzekkeresinin
düzenlenmesiyle ilgili 61 ilâ 64 üncü maddelerine uygun hareket edilip edilmediği araştırılır.
(6) Kasa hesabının incelenmesi sonucunda önemli bir sorun tespit edilmesi hâlinde konuya raporda yer verilir.
(7) Harç tahsilâtı ve cezaevi yapı harcı bedellerinin malî birim ve bankaya süresinde
ve noksansız yatırılıp yatırılmadığı kontrol edilir.
(8) Mahcuz eşyanın yediemine tevdii, araç temininde izlenen yol ve bunlara ücret takdiri, haciz tutanaklarının inandırıcılığı ve mevzuat hükümlerine uygun olarak tanzim edilip
edilmediği üzerinde durulur.
(9) Bilirkişi, konkordato komiseri, araç sürücüsü, yediemin ve çilingir gibi kendisinden
herhangi bir hizmet alımı yapılan kişilere ödenen ücretlerden gelir ve damga vergisi kesintisi
yapılıp yapılmadığı; gerçekleştirilen satışlarda ihale damga vergisi, tellallık harcı, katma değer
vergisi gibi devlet alacaklarının yasal oranlarına uygun şekilde tahsil edilip edilmediği, ihalenin
mevzuata uygun yapılıp yapılmadığı araştırılır.
(10) İcra ve iflas dairelerinin yaptıkları işlemler nedeniyle icra mahkemelerine açılan
şikâyet davalarının sonuçları irdelenerek, şikâyet davasının kabulüne yol açacak şekilde yaygın
hatalı işlemlerde bulunup bulunmadığı incelenir.
(11) İşlemlerden şüphe duyulması hâlinde tüm denetim dönemini kapsayacak şekilde
bankalardan hesap özeti getirtilerek büyük meblağlı para giriş ve çıkışı olan günlerde hesaplardaki bu hareketliliğin kasa kaydı ile doğrulanıp doğrulanmadığına bakılır. Şayet banka hesabı
ile kasa kaydı arasında uyumsuzluk mevcutsa araştırma derinleştirilir. Gerekli görülürse ilgililer
dinlenilir ve sorumlular hakkında tevessülata geçilir.
(12) Talimat dosyalarında reddolunan paraların aynı gün ve noksansız olarak mahalline
havale edilip edilmediği de tetkik edilir.”
MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesinin başlığında yer alan “memurluklarının” ibaresi “bürolarının” şeklinde, birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Suç eşyası emanet bürosunun denetiminde, bu Yönetmeliğin Dördüncü Kısmının
Birinci, İkinci ve Üçüncü Bölümlerinde belirtildiği şekilde sayım ve hesapların incelemesi yapılır.
(2) Suç eşyası ile paraların kabulü, muhafazası, iade ve müsaderesi, tasfiyesi ve bunlara
ait işlemlerin takibinde 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Eşyası Yönetmeliği hükümlerine uyulup uyulmadığı üzerinde durulur. Denetime başlama tarihi
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itibarıyla derdest bulunan para, kıymetli eşya, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar
ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamına giren silâhlar, uyuşturucu maddeler
ve gerekli görülen diğer eşyanın listesi ile denetim döneminde tasfiye edilenlerin inceleme tutanağı düzenlettirilir. Listede yer alan bilgilerin kayıtlara ve fiilî duruma, tasfiye işlemlerinin
ise mevzuata uygunluğu gerektiğinde sondaj yöntemiyle kontrol edilir. İnceleme tutanağında,
yukarıda belirtilen suç eşyasından önceki denetimde mevcut olan ile son denetim döneminde
gelenlerden sahibine iade, zoralım suretiyle merciine teslim veya imha edilenlerin, sahiplerince
tebligata rağmen alınmadığı için satılanların ve başka yere yollananların suç eşyası esas numaraları yer alır. Liste ve inceleme tutanağının bir sonraki denetimde kullanılmak üzere mahallinde tutulan denetim kartonunda muhafazası temin edilir. Bunun dışında kalan suç eşyasının
da aynı yöntemle ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından kontrol edilmesi sağlanır.
(3) Yaptırılacak incelemede; müsaderesine karar verilen silâhlar ile önem arz eden mühimmat ve diğer eşyanın yetkili mercilere teslimine dair kayıt ve meşruhatın sıhhat derecesinin
tespiti bakımından tesellüm zabıtları ve buna dair belge asılları ile suç eşyası esas kaydı karşılaştırılarak suç eşyası emanet bürosunca başka mahalle gönderilmesi için Suç Eşyası Yönetmeliğine göre Cumhuriyet başsavcılığına tevdi olunan eşyanın akıbetleri gözden geçirtilir.”
MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında
yer alan “Ayniyat memurluklarının” ibareleri “Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin” şeklinde
ve ikinci fıkrasında yer alan “Ayniyatla” ibaresi “Taşınırlar ile” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Adli sicil ve bilgi işlem birimleri ile idari işler ve komisyon yazı işleri müdürlüklerinin
denetimi
MADDE 70- (1) Adli sicil ve bilgi işlem birimleri ile idari işler ve komisyon yazı işleri
müdürlüklerinin denetiminde 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adlî Sicil Kanunu, 7/9/2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî Sicil Yönetmeliği, Bölge Adliye ve
Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik ve 11/7/2015 tarihli ve 29413 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler
ile Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine
uyulup uyulmadığı üzerinde durulur.”
MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 72- (1) Adlî Tıp Kurumunun denetiminde;
a) Denetime başlandığı gün bu Yönetmeliğin Dördüncü Kısmının Birinci ve İkinci Bölümlerinde gösterilen hesaplar ile mevcutların tespiti yapıldıktan sonra, cevabî yazılar ve kayıtlar karşılaştırılır.
b) Görevlilere ait kadro cetveli ile başkanlar kurulu, üst kurul, ihtisas kurulu üyeleri ve
uzmanların isimlerini içeren listeler; kurul, ihtisas dairesi, grup başkanlığı ve şube müdürlüklerinin iş durumlarını gösteren cetveller dosyaya konulur.
c) Sayım ve tespit tutanakları ile hesaplar, defter ve kayıtlarla karşılaştırılır.
(2) Adlî tıp kurumu grup başkanlıkları ve adlî tıp şube müdürlüklerinin denetiminde
ayrıca; mevcut ihtisas dairelerine ait faaliyet raporları ile denetim dönemine ait iş istatistik
formları dosyaya eklenir.
(3) İşlemlerin yürütülmesi ve raporların düzenlenmesinde mevzuat hükümlerine uyulup
uyulmadığı üzerinde durulur.”
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MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 76- (1) Noterliklerde denetime başlandığı gün itibarıyla yıllık temelde onaylama, düzenleme, diğer işlemler ve toplam yevmiye sayısı ile yıllık safi-gayrisafi gelir düzeyini
belirten iş cetveli alınır. Gelir durumu tespit gününden önceki ay sonu itibarıyla çıkartılır.
(2) Yıllık safi gelirin gayrisafi gelire olan oranının makul seviyenin altına düşmesi hâlinde, bu durumun kabul edilebilir sebepleri bulunmuyorsa konu denetim raporunda açıklanır
ve malî mercilere ihbarda bulunulur, durumun niteliğine göre tevessülata geçilir.
(3) Emanet para, harç, damga, değerli kâğıt ve motorlu araç tescil belge bedeli hesapları
incelenir.
(4) Emanet para hesabının incelenmesinde, emanet tutanakları, kabul ve red makbuzları,
çek dip koçanları ve defter kayıtları karşılaştırılır ve sayfa toplamlarının kontrolü yapılır. Ayrıca
emanet para faizlerinin Türkiye Noterler Birliği hesabına aktarılıp aktarılmadığına bakılır.
(5) Noterlik Kanununun 119 uncu maddesi uyarınca tahsil edilen vergi, değerli kâğıt
ve motorlu araç tescil belge bedeli ile harçların ilgili vergi dairesine bir beyanname ile yatırılıp
yatırılmadığı araştırılır. Beyannamelerin her ayın biri ile onbeşinci ve onaltıncı ile sonuncu
günlerine ait iki devre için hazırlanıp hazırlanmadığı ve her ayın onbeşinci günüyle son gününü
takip eden yedi iş günü içinde ilgili dairelere verilip verilmediği ve ödemenin aynı süre içinde
yapılıp yapılmadığı hususları, vergi dairesi alındıları ve beyanname asılları ile yevmiye defterlerinin karşılaştırılması suretiyle araştırılır.
(6) Yevmiye defterindeki tutarlar ile iş kâğıtlarına eklenmiş bulunan noterlik makbuzlarında yer alan meblağların sondaj suretiyle karşılaştırılması işlemi, her yıl için üç aydan az
olmamak üzere muayyen dönemler esas alınarak yapılır. Yevmiye numaralarının teselsül edip
etmediğine, yevmiye defterinin günlük toplamlarının ertesi güne, onbeş günlük yekûnların
aylık yekûnlara, bunların da muvazene defterine aynen geçirilip geçirilmediğine bakılır, inceleme yapılan dönemler tutanakta belirtilir.
(7) Noterliklerin denetiminde ayrıca;
a) İş sahiplerinden harç, vergi, değerli kâğıt ve motorlu araç tescil belge bedeli karşılığı
olarak tahsil edilmiş ve henüz merciine yatırılmamış paraların mevcut olmaması veya noksan
olması hâlinde, miktar da göz önünde tutulmak suretiyle ilgilisi hakkında işleme geçilmesi takdir edilir, paraların merciine geç veya eksik yatırılması ya da hiç yatırılmaması hâlinde aksaklığın mahiyetine göre işlem yapılır, yatırılmayan veya eksik yatırılan paraların tahsili için merciine ihbarda bulunulur.
b) Noterlik Kanununun 117 nci maddesinin tatbikine esas olmak üzere, fazla ücret alındığının tespiti hâlinde durum değerlendirilerek noterin beyanını da taşıyan iki nüsha tutanak
düzenlenir ve düşünce yazısına bağlanarak Başkanlığa gönderilir.
c) Noter ücreti ile harç, vergi, değerli kâğıt ve motorlu araç tescil belge bedellerinin
kasıtlı olarak eksik veya fazla alınması hâlinde adli yönden ve disiplin bakımından işlem yapılır.
ç) İş kâğıtlarının incelenmesinde hata sonucu harç, vergi, değerli kâğıt ve motorlu taşıt
tescil belge bedelinin noksan tahakkuk ve tahsil edildiğinin tespiti hâlinde işlemlerin numaraları
ve hatanın mahiyeti de belirtilerek düzenlenecek tutanak vergi dairesine gönderilir, fazla veya
noksan harç, vergi ve ücret alınması hâli belli sayıdaki işe inhisar ettiği ve miktar itibarıyla da
cüz’i bulunduğu takdirde öneri yapılarak muvafakat hâlinde noksanlık mahallinde notere ikmal
ettirilir.
d) Harç, vergi, değerli kâğıt ve motorlu taşıt tescil belge bedelinin fazla tahakkuk ettirilmesi hâlinde, işin mahiyet ve ehemmiyetine göre icabında fazla tahakkuka yol açan hatalara
işaret edilmek ve işlem numaraları da belirtilmek suretiyle beyannamenin verildiği daireler haberdar edilir.
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e) Noterlik Kanununun 158 inci maddesinde ifade edilen eski tarihli evrak düzenleme,
yevmiye defterinde numara ayırma, harç, vergi, değerli kağıt ve motorlu araç tescil belge bedeli
ödenmelerine esas olarak düzenlenen beyannamelerde veya bunlara eklenen makbuzlarda tahrifat yapılması hususları üzerinde titizlikle durulur.
f) Muamelelerde birçok yolsuzluğa rastlanması, işlerin ve kayıtların tamamen karışık
bulunması hâlinde, Başkanlığın bilgi ve izni dâhilinde denetim programında değişiklik yapılarak süre uzatılır. Denetimin eksiksiz yapılmasına, yolsuz ve noksan işlemlerden mümkün
olanların düzeltilip tamamlanmasına çalışarak, ilgililer hakkında işleme geçilir, harç, vergi, değerli kâğıt ve motorlu araç tescil belge bedeli, katma değer vergisi gibi hesapların tetkiki icabında bilirkişiden de yararlanılmak suretiyle yapılmaya çalışılır.
g) Suç teşkil eden veya inzibatî muameleyi gerektiren bir husus görülmesi hâlinde, inceleme bütün işlemlere teşmil edilir, gerekirse önceki dönemlere ait işlemler de incelenir.
ğ) Denetlenen noterliğin iş hacmi de nazara alınarak; özellik arz edenler ile değeri yüksek harç, vergi ve ücret tahsilini gerektiren işlemler ve numaraları yevmiye defterlerinden tespit
olunur, bu iş kâğıtlarındaki tahakkukların kanun ve diğer mevzuat ile mütalâa ve ücret tarifesindeki esaslara uygun bulunup bulunmadığı incelenerek, yevmiye numaraları düzenlenecek
listede belirtilir.
h) Tutulması gereken defterler, kartonlar, kayıtlar ve bunların dayanağı olan evrak ile
iş hacmine göre yeterli sayıda cilbent ve iş kâğıdı tetkik edilir.
ı) Kira sözleşmesi, personelle hizmet sözleşmeleri, bordrolar, Noterlik Kanunu Yönetmeliği gereğince tutulması zorunlu olan yazışma kartonları incelenir, muvazene defteri ile dayanağı olan fatura ve gider makbuzlarının gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığı, yerinde olup
olmadığı araştırılır, tereddüt hâlinde durum ilgili mercie bildirilir.
i) Noterin tahsil ettiği, katma değer vergilerinden dairedeki harcamalar için ödediği katma değer vergileri çıktıktan sonra bakiyesini süresinde merciine yatırıp yatırmadığına, ayrıca
muvazene defterinin gider sütununda da düşümünü yapıp yapmadığına bakılır.
(8) Denetim sırasında hizmet mahallinin resmî bir dairenin gerektirdiği saygınlığı sağlayacak nitelikleri taşıyıp taşımadığı ve mefruşatının bu niteliğine uygun bulunup bulunmadığı
üzerinde durulur.
(9) Noterlik iş ve işlemlerinin denetiminde yukarıda değinilen hususlar dışında müfettiş
tarafından gerekli görülen sair inceleme ve araştırmalar icra olunur.
(10) Bu madde kapsamındaki incelemeler, gerektiğinde noter paylaşım sistemi kullanılarak UYAP ortamında yapılabilir.”
MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin ikinci fıkrasına (ı) bendinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
“j) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince zorunlu müdafi ve vekil görevlendirilmesi ile ilgili olarak aktarılan ödenek işlemlerini yürütmek üzere
büro kurulup kurulmadığı, büronun üçer aylık çalışmalarıyla ilgili raporun tanzim olunarak
Türkiye Barolar Birliğine gönderilip gönderilmediği,”
MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin yirmi üçüncü fıkrasında yer alan
“Bir yıldan ziyade” ibaresi “Bir yıl veya daha uzun süreli” şeklinde, otuz birinci fıkrasında yer
alan “Hükümlülerin” ibaresi “Hükümlü ve tutukluların” şeklinde, yirmi altıncı, otuz beşinci
ve otuz sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve otuz altıncı fıkrasına “infaz hâkimliğinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ceza infaz kurumunun idaresine yönelik” ibaresi
eklenmiştir.
“(26) Hükümlü ve tutukluların kıymetli eşya ve kişisel paralarının emanete alınma, muhafaza, iade ve paralarının kullandırılma ve dağıtılma usullerine riayet edilip edilmediği; faizlerin mevzuata uygun şekilde işleme tâbi tutulup tutulmadığı gözden geçirilir.”
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“(35) Defter ve belgeler tetkik edilir, Cumhuriyet başsavcılığından alınan hükümlü ve
tutuklu listesi; ceza infaz kurumuna düzenlettirilen hükümlü ve tutuklu listesi, bunlara ilişkin
defter kayıtları, tespit sırasında belirlenen hükümlü ve tutuklu mevcudu ve ceza infaz kurumu
bilgi formu ile karşılaştırılır, yeterli sayıda hükümlü ve tutuklu dosyası gözden geçirilip, sırf
cezanın çektirilmesine yönelik işlemler dışında kalan hususlarda hata yapılıp yapılmadığına
bakılır. İncelenen hükümlü ve tutuklu kayıt defterinin numaraları inceleme tutanağında gösterilir.”
“(38) Yapılan denetim sonucu bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 sayılı Ceza İnfaz
Kurumu Bilgi Formu tanzim ettirilir, aksayan hususlar denetim raporunda belirtilir, ceza infaz
kurumuna ait kadro cetveli, izin-rapor çizelgesi, Cumhuriyet başsavcılığından alınan hükümlü
ve tutuklu listesi, ceza infaz kurumuna düzenlettirilen hükümlü ve tutuklu defter numaralarını
ihtiva eden hükümlü ve tutuklu isim listesi, Bakanlık memurları arasındaki işbölümünü gösteren ve gerektiğinde özeti çıkarttırılan cetvel denetim dosyasına konulur.”
MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“İl ve ilçe seçim müdürlüklerinin denetimi
MADDE 80- (1) Seçim müdürlüklerinin seçim iş ve işlemleri dışında kalan faaliyetleri
16/4/2021 tarihli ve 31456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seçim Müdürlüklerinin Adalet
Müfettişleri Tarafından Denetlenmesine Dair Yönetmelik dâhilinde denetlenir.”
MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Denetimli serbestlik müdürlüğü ve büroları ile koruma kurulu işlemlerinin denetlenmesi
MADDE 81- (1) Denetimli serbestlik müdürlüğü ve büroları ile koruma kurulu işlemlerinin denetlenmesinde;
a) Denetime başlandığı tarih itibarıyla Cumhuriyet başsavcılığından ve denetimli serbestlik müdürlüğü veya bürolarından alınan yükümlü listeleri ile buna ilişkin kayıtlar karşılaştırılır, iş hacmine göre gerektiğinde sondaj suretiyle yapılabilecek olan bu işlem sırasında kayıtların eksiksiz ve zamanında yapılıp yapılmadığına bakılır.
b) Koruma kurullarının, 10/11/2021 tarihli ve 31655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 109 uncu maddesinde belirlenen şekilde oluşturulup oluşturulmadığı, 111 inci maddesi gereğince yapılması gereken periyodik toplantıların
usulünce yapılıp yapılmadığı, 110 uncu maddesi uyarınca toplantı öncesinde gündem oluşturulması ve bilgilendirmenin müdürlük tarafından yerine getirilip getirilmediği araştırılır, toplantı ve karar yeter sayılarının anılan Yönetmeliğe uygun şekilde tecelli edip etmediği irdelenir,
koruma kurulu tarafından alınan kararların ifası hususunda müdürlükçe işlem icra olunup olunmadığı incelenir.
c) Denetimli serbestlik müdürlüğü veya bürolarında bulunan iş bölümünden bir örnek
alınarak, söz konusu programın adil ve hizmetin gereğine uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği ayrıca gereklerine göre hareket edilip edilmediği tetkik olunur.
ç) Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 118 inci ve devamı maddelerinde
belirtilen kayıtlar, 123 üncü maddesinde bildirilen defter ve 124 üncü maddesinde düzenlenen
kartonların usulünce ve amacına uygun şekilde tutulup tutulmadığı araştırılır.
d) Denetimli serbestlik müdürlüğü veya bürosunun mevzuat gereği periyodik olarak
düzenlemek durumunda olduğu çizelge, liste, plân ve projelerin süresinde hazırlanıp hazırlanmadığı ve ilgili evrak getirtilerek iletilmeleri gereken yerlere ulaştırılıp ulaştırılmadıkları kontrol edilir.

Sayfa : 14

RESMÎ GAZETE

30 Haziran 2022 – Sayı : 31882

(2) Bu incelemeler sırasında, işlemlerin 3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu, Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğine bakılır.”
MADDE 30- Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğü ve büroları ile koordinasyon kurulu
işlemlerinin denetlenmesi
MADDE 82- (1) Adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerince yapılan iş ve işlemler, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 30/4/2021 tarihli ve 31470
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri
ile Bakanlık genelge ve görüşleri kapsamında denetlenir.”
MADDE 31- Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesinin başlığında yer alan “daireleri ve
ilçe seçmen kütük bürolarının” ibaresi “dairelerinin” şeklinde ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Adliyesi bulunmayan ilçelerdeki adalet dairelerinin denetimi, bağlı bulunduğu mahal ile birlikte gerçekleştirilir.”
MADDE 32- Aynı Yönetmeliğe 85 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
“Bilirkişilik bölge kurullarının denetimi
MADDE 85/A- (1) Bilirkişilik bölge kurullarının denetiminde;
a) Disiplin soruşturmalarına ilişkin düzenlettirilen iş ve mahiyet cetvelleri dosyaya konulur, denetim döneminde sonuçlandırılmış ve derdest disiplin evrakından yeteri kadarı tetkik
edilerek numaraları inceleme tutanağında gösterilir.
b) Yapılan denetim sonucu aksayan hususlar denetim raporunda belirtilir, kadro cetveli
ve izin-rapor çizelgesi denetim dosyasına konulur.
c) 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu, 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği, 30/1/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik hükümleri ile Bakanlık genelge ve görüşlerine uyulup uyulmadığı üzerinde durulur.
ç) Önceki denetimde yapılan önerilere uyulup uyulmadığı kontrol edilir.
(2) Denetimde yukarıda değinilen hususlar dışında müfettiş tarafından gerekli görülen
sair inceleme ve araştırmalar icra olunur.
Adalet Bakanlığı personel eğitim merkezleri ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinin denetimi
MADDE 85/B- (1) Eğitim merkezlerinin denetiminde;
a) Disiplin soruşturmalarına ilişkin düzenlettirilen iş ve mahiyet cetvelleri dosyaya konulur, denetim döneminde sonuçlandırılmış ve derdest disiplin evrakından yeteri kadarı tetkik
edilerek numaraları inceleme tutanağında gösterilir.
b) Amacına uygun sayıda ve tarzda mesleki ve hizmet içi eğitim programlarının düzenlenme ve uygulanma durumları araştırılır, buna ilişkin düzenlettirilen liste denetim raporuna
eklenir.
c) Kurum binası ve müştemilatı ile oda, yatakhane, yemekhane, kütüphane, derslik gibi
bölümlerin fiziki durumları ve kullanım amaçları gözden geçirilir.
ç) 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu, 4/5/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza
İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği, 16/11/2015 tarihli ve 29534 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı
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Personel Eğitim Merkezleri ve Eğitim Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Bakanlık genelge ve görüşlerine uyulup uyulmadığı üzerinde durulur.
d) Yapılan denetim sonucu aksayan hususlar denetim raporunda belirtilir, eğitim merkezine ait kadro cetveli, izin-rapor çizelgesi, işbölümünü gösteren ve gerektiğinde özeti çıkarttırılan cetvel denetim dosyasına konulur.
e) Önceki denetimde yapılan önerilere uyulup uyulmadığı kontrol edilir.
(2) Denetimde yukarıda değinilen hususlar dışında müfettiş tarafından gerekli görülen
sair inceleme ve araştırmalar icra olunur.
Türkiye Adalet Akademisinin denetimi
MADDE 85/C- (1) Türkiye Adalet Akademisinin denetiminde, bu Yönetmeliğin Dördüncü Kısmının Birinci, İkinci ve Üçüncü Bölümlerinde gösterilen esaslar dairesinde sayım
ve hesap kontrolü yapılır.
(2) Hesap ve işlemlerin, kayıt, defter ve belgelere uygunluğu tetkik edilir.
(3) Denetim sırasında ayrıca;
a) Başkanlık, daire başkanlıkları, merkezler ve müdürlüklerin görev ve faaliyetlerini
20/12/2019 tarihli ve 30984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisinin
Teşkilatı ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte öngörülen hedef ve ilkeler doğrultusunda yerine getirip getirmedikleri,
b) Danışma ve eğitim kurulu toplantılarının süresinde ve usulüne uygun olarak yapılıp
yapılmadığı,
c) Danışma ve eğitim kurullarının görevlerini mevzuat çerçevesinde ifa edip etmedikleri,
ç) Danışma ve eğitim kurullarının öneri ve tavsiyelerinin dikkate alınıp alınmadığı,
d) Önceki denetimde yapılan önerilere uyulup uyulmadığı,
hususları incelenir.
(4) Denetimde yukarıda değinilen hususlar dışında müfettiş tarafından gerekli görülen
sair inceleme ve araştırmalar icra olunur.”
MADDE 33- Aynı Yönetmeliğin Dördüncü Kısmının Yedinci Bölümünün başlığı “Denetim Raporu” şeklinde ve 86 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 86- (1) Denetim raporu, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-23 sayılı form
esas alınmak suretiyle hazırlanır, tespit edilen aksaklıklardan öneriler listesinde yer verilmeyen
veya öneri konusu yapılmakla birlikte akıbetinin takibi gereken ya da Bakanlık tarafından tedbir
alınmasını gerektiren hususlardan uygun görülenler, raporda ilgili birimin başlığı açılmak suretiyle ifade edilir. İşleyişi normal bulunan birimler ile mahallinde giderilen ve hâl kâğıtlarına
yansıtılmayan basit aksaklıklar açısından başlık açılmaz. Yazı işleri müdürleri hakkında düzenlenen gizli raporda belirtilen kanaate, açılacak ilgili bölüm başlığı altında yer verilir.
(2) Genel sonuç bölümünde sırası ile;
a) Denetlenen birimlerin faaliyet ve işleyişlerinin normal yolda olup olmadığına,
b) Denetim yerinde alınan ihbar ve şikâyetler ile yapılan inceleme ve soruşturmalara,
c) Personel, ödenek, demirbaş eşya ve diğer hususlarda hissedilen ihtiyaç ve taleplere,
ç) Bir önceki denetimde yapılan önerilere riayet derecesine,
d) Haklarında hâl kâğıdı düzenlenen görevlilerin adlarına, hâl kâğıdı düzenlenmeyen
görevlilerin adları ile birlikte düzenlenmeme sebeplerine,
e) Haklarında Hâkim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan (3) numaralı gizli fiş düzenlenenlerin adlarına,
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f) Adalet memurları hakkında düzenlenen gizli raporların kaç adet olduğuna ve ilgili
mercie tevdii edilme bilgisine,
g) Gerekli görülen diğer konulara ve müfettiş düşüncesine,
yer verilir.
(3) Denetim raporu ve öneriler listesi denetime katılan müfettişlerin tamamı tarafından
imza edilir.
(4) Denetim dosyasının tanziminde, denetlenen birimin özelliğine göre bu Yönetmeliğin
ekinde yer alan Ek-1 sayılı listede bulunan evraktan uygun olanlara, aynı sırayla ek numarası
belirtilerek dizi listesi düzenlenmek suretiyle yer verilir. Öneriler listesi ve denetim raporu birer
nüsha hâlinde düzenlenerek ek numarası verilmeksizin dosyaya konulur.
(5) Denetim dosyası ve raporu zorunlu hâller dışında mahallinde ikmal edilip postaya
verilir.”
MADDE 34- Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesinin başlığına “düzenlenmesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tebliği” ibaresi eklenmiş, dördüncü ve on dördüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(4) İşin öneminin gerekli kıldığı durumlar haricinde, basit hatalardan kaynaklanan
veya az sayıda dosya ve işleme ilişkin aksaklıklar öneri konusu yapılmaz.”
“(14) Bu Yönetmeliğin 113 üncü maddesine göre incelenen öneriler listesi, denetim
döneminde o yerde çalışıp ayrılanlar da dâhil ilgili hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile diğer görevlilere tebliğ edilmek üzere mahalline gönderilir. Ayrıca öneriler listesi içerdiği bölümler itibarıyla ilgili bulundukları Bakanlık birimleri ile diğer kurum ve kuruluşlara tevdi edilir.”
MADDE 35- Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, altıncı fıkrasının birinci cümlesi ile yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Hâl kâğıtları bir nüsha düzenlenerek müfettiş tarafından imzalanır.”
“(7) Denetim süreci de dâhil olmak üzere, denetim döneminde vefat eden veya yaş haddinden emekli olanlar hakkında hâl kâğıdı düzenlenmez.”
MADDE 36- Aynı Yönetmeliğin 89 uncu maddesinin birinci, sekizinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Hâl kâğıtlarının kimlik bölümü bu Yönetmeliğin ekinde bulunan Ek-3 sayılı formda
yer alan açıklama, kalan kısımları ise denetim sırasında edinilen bilgiler esas alınarak bu Yönetmelik ekindeki ilgili formlara göre tanzim edilir.”
“(8) Hâl kâğıtlarının kişisel ve sosyal özellikleri bölümünde verilen not sonuç bölümünde sadece rakam ve yazı ile belirtilir ve derece kısmında değerlendirmesi yapılmaz. Meslekî bilgi ve çalışması bölümünde belirtilen notların toplamı sonuç bölümünde rakam ve yazı
ile yazılır, verilen bu nota göre derecelendirme yapılır. Hâl kâğıtlarının ön ve arka yüzü ile birbiriyle ilgili haneleri arasında insicam bulunmasına dikkat edilir. Hâl kâğıtları müfettişlik mührü
ile mühürlenerek imzalanır.”
“(10) Müfettişin gerekli gördüğü izahat ve kanaat, gerekiyorsa açıklama, müfettişin kanaati ve sonuç bölümünde belirtilir.”
MADDE 37- Aynı Yönetmeliğin 90 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 90- (1) Denetim sonucunda;
a) Cumhuriyet başsavcısı ve başsavcıvekilleri için Ek-5,
b) Cumhuriyet savcıları için Ek-6,
c) Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısı ve başsavcıvekilleri için Ek-7,
ç) Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcıları için Ek-8,
d) Bölge adliye ve adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkan ve üyeleri
için Ek-9,
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e) Bölge idare mahkemesi adalet komisyonu başkan ve üyeleri için Ek-10,
f) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşları ile bilirkişilik bölge kurullarında görevli hâkim ve Cumhuriyet savcıları için Ek-11,
sayılı bu Yönetmeliğin ekinde yer alan hâl kâğıdı formları doldurulur.
(2) Yargıtay ve Danıştay daire başkan ve üyeliklerinden atanan bölge adliye ve bölge
idare mahkemesi adalet komisyonu başkan ve üyeleri ile bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet
başsavcısı hakkında hâl kâğıdı tanzim edilmez.
(3) Henüz birinci derecenin son kademesine gelmemiş olanların terfie lâyık bulunup
bulunmadığı, ikinci derece kadro aylığı almış olup da müteakip denetim tarihine kadar hâkimlik
ve Cumhuriyet savcılığı mesleğinde birinci sınıfa ayrılabilmek için gerekli görev süresini dolduracak olanlar ile bir sonraki denetim tarihine kadar birinci sınıf incelemesine tâbi tutulacak
hâkim ve Cumhuriyet savcılarının emsallerine göre birinci sınıfa ayrılabilecek derecede temayüz edip etmediği, büyük merkezlerde görev yapmaya, müfettişliğe ehil bulunup bulunmadığı,
görevinin veya görev yerinin değiştirilmesinde zorunluluk olup olmadığı gibi hususlar gerekiyorsa açıklama, müfettişin kanaati ve sonuç bölümünde belirtilir.”
MADDE 38- Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ek12” ibaresi “Ek-15” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 39- Aynı Yönetmeliğin 92 nci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Denetim sonucunda;
a) İcra başmüdürü, icra müdürü ve müdür yardımcıları hakkında Ek-12,
b) İcra kâtipleri için Ek-13,
c) Ceza infaz kurumu birinci ve ikinci müdürleri ile idare memurları için Ek-14,
ç) Adli Tıp Kurumunda görev yapan başkan, başkan yardımcısı ve şube müdürleri için
Ek-16,
d) Adli destek ve mağdur hizmetleri müdürü ve müdür yardımcıları için Ek-17,
e) Denetimli serbestlik müdürü, müdür yardımcısı ve şefleri için Ek-18,
f) Adalet Bakanlığı personel eğitim merkezleri ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri
personeli eğitim merkezleri şube müdürleri için Ek-19,
g) Adli sicil müdürü, bilgi işlem müdürü, şube müdürü, şef, veri hazırlama kontrol işletmeni ve sair görevliler için Ek-20,
ğ) Psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı, pedagog, tabip, öğretmen, veteriner, mimar,
mühendis ve uzmanlar için Ek-21,
sayılı bu Yönetmeliğin ekinde yer alan hâl kâğıdı formları düzenlenir.”
“(3) Tabip, psikolog, sosyolog, pedagog, sosyal çalışmacı, mühendis, mimar, veteriner
ve öğretmen gibi meslek sahibi görevlilerin meslekî bilgilerinin değerlendirilmesi yapılmaz.
(4) Hâkim, Cumhuriyet savcısı, icra başmüdürü, icra müdürü ve müdür yardımcısı, noter, ceza infaz kurumu birinci ve ikinci müdürü ile idare memuru, denetimli serbestlik müdürü
ve müdür yardımcısı, adli destek ve mağdur hizmetleri müdürü ve müdür yardımcısı, Adlî Tıp
Kurumunda başkan ve başkan yardımcısı unvanı ile görev yapanlar haricindeki Bakanlık memurları hakkında hâl kâğıdı doldurulması müfettişin takdirine bağlıdır. Bunlardan, kanaat edinmeye elverişli nitelik ve derecede faaliyeti bulunmayanlar hakkında hâl kâğıdı düzenlenmeyebilir.”
MADDE 40- Aynı Yönetmeliğin 93 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Sicil ve özlük dosyaları
MADDE 93- (1) Denetim görevi alan müfettişler, denetime tâbi görevlilerin açık sicil
ve özlük dosyasını inceleyebilirler.
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(2) Ancak gerek gördüklerinde gizli sicille ilgili bazı bilgileri Başkanlık aracılığı ile isterler.”
MADDE 41- Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 94- (1) Hâl kâğıtları ilgisine göre Başkanlıkça Hâkimler ve Savcılar Kurulu
Genel Sekreterliği, Personel Genel Müdürlüğü, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile İcra İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir.”
MADDE 42- Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Hâkim ve savcı adayları ile atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilen personele
ait fiş ve gizli raporlar
MADDE 96- (1) Hâkim ve savcı adayları için 2802 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ve
Hâkim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve ekindeki örneğe göre (3) numaralı gizli fiş tanzim edilir. Fişin sonuç ve
kanaat bölümünde zayıf, orta, iyi, pekiyi gibi derecelendirme yapılır.
(2) Adalet daireleri ile Adalet Bakanlığı merkez, taşra, bağlı ve ilgili kuruluşlarında,
bilirkişilik bölge kurullarında çalışan ve atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilen yazı işleri ve idari işler müdürü gibi sıfat taşıyanlar ile çalışmaları hakkında olumlu veya olumsuz
yeterli kanaat oluşan diğer görevliler hakkında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-22 sayılı
forma göre gizli rapor doldurulur.
(3) Birer nüsha olarak düzenlenen; (3) numaralı gizli fişler Personel Genel Müdürlüğüne
gönderilmek üzere raporla birlikte Başkanlığa, gizli raporlardan atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilen personel hakkındakiler ilgili adalet komisyonuna, atamaları Bakanlık tarafından yapılan personel hakkındakiler ilgili birime gönderilmek üzere Başkanlığa, atamaları
Adlî Tıp Kurumunca yapılmış personel hakkındakiler ise Kurum Başkanlığına tevdi olunur.
Tevdi yazısının bir örneği dosyaya konulur.
(4) Gizli raporlarda; personelin kimliği ve görevi ile ilgili bilgilere yer verildikten sonra,
sosyal ve ahlaki durumu bakımından çevresinde bıraktığı izlenim, mahallinde gözlenen hâli
ve diğer hâlleri ile mesleki bilgi ve çalışması yönünden özellikle uhdelerindeki hesapların düzgün ve güven verici bulunup bulunmadığı, maiyetine nafiz, görevlerine bağlı ve terfie layık
olup olmadıkları hususundaki kanaat açıklanarak zayıf, orta, iyi, pekiyi şeklinde derecelendirme
yapılır.
(5) 657 sayılı Kanunun 122 nci maddesi kapsamında olağanüstü gayret ve çalışmaları
ile emsallerine göre başarılı görev yaptığı değerlendirilen memurlara başarı belgesi verilmesi
teklif edilebilir.”
MADDE 43- Aynı Yönetmeliğin 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Atamaları Bakanlığa ait bulunan hâkim ve savcı adayları, icra başmüdürü, icra müdürü
ve müdür yardımcıları, ceza infaz kurumu birinci ve ikinci müdürleri, idare memuru, sayman,
tabip, adli destek ve mağdur hizmetleri müdürü, müdür yardımcısı, denetimli serbestlik müdürü,
müdür yardımcısı, şef, psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı, pedagog, uzman, noter vekili, icra
kâtibi ve memur gibi görevliler ile geçici yetkili noter yardımcılarının suç niteliğindeki fiilleri
ve işlemleri ile disiplin cezasını gerektirir yolsuzluklarından dolayı, gerek denetim ve soruşturma, gerekse ihbar ve şikâyet sebebiyle izin alınmadan, haklarında soruşturma yapılır.”
MADDE 44- Aynı Yönetmeliğin 105 inci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında
yer alan “komisyonlarına ait” ibareleri “komisyonlarınca teklif edilen” şeklinde değiştirilmiş
ve üçüncü fıkrasına “İcra müdürlüğü” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya adli destek ve
mağdur hizmetleri müdürlüğü” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 45- Aynı Yönetmeliğin 106 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 106- (1) İcra başmüdürleri, icra müdürleri ve müdür yardımcıları, icra kâtipleri ve memurları, ceza infaz kurumu birinci ve ikinci müdürleri, idare memurları, infaz ve
koruma başmemur ve memurları, adli destek ve mağdur hizmetleri müdürleri, müdür yardımcıları, denetimli serbestlik müdürleri, müdür yardımcıları, şefleri, psikolog, sosyolog, sosyal
çalışmacı, pedagog ve uzman gibi Bakanlıkça atanan veya atanmaları komisyonlarca teklif edilen memurlar, yazı işleri müdürleri ve zabıt kâtipleri ile bu sıfattan sayılan ve 657 sayılı Kanunun 1 inci ve 4 üncü maddeleri kapsamına giren diğer personel bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen şartların varlığı hâlinde 15 inci ve 16 ncı maddelerdeki usul dâhilinde müfettişler tarafından görevden uzaklaştırılabilirler.”
MADDE 46- Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“4483 sayılı Kanuna tâbi görevliler hakkında soruşturma ve ön inceleme
MADDE 109- (1) 4483 sayılı Kanuna tâbi görevlilerin disiplin nedeniyle haklarında
açılacak soruşturmalarda izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.
(2) Bu görevliler hakkında adli soruşturma yürütülebilmesi için ivedilikle toplanması
gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan deliller tespit edildikten sonra aynı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca soruşturma izni alınması amacıyla konu, ayrıntılı bir yazıya bağlanarak yetkili
mercie iletilmek üzere Başkanlığa bildirilir.
(3) Müfettişin ön inceleme yapmak üzere görevlendirilmesi hâlinde, deliller aynı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca toplanır ve ön inceleme aynı Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen sürede tamamlanır.
(4) Ön inceleme sırasında toplanan delillere göre memurun adli yönden sorumlu olabileceği kanaatine varılırsa ifadesi alınır. Gerek görüldüğünde ifadenin yazılı olarak verilmesi
istenebilir.
(5) İfadesi alınmak istenilen memura hangi konuda ifadesinin istendiği açıkça bildirilir.
(6) Ön inceleme için yapılan masraflar memurun görev yaptığı Cumhuriyet başsavcılığı
veya ilgili birimin ödeneğinden karşılanır.
(7) Ön inceleme sonucunda adli yönden bir ön inceleme raporu, disiplin açısından ise
ayrıca bir soruşturma raporu tanzim edilir. Ön inceleme raporunun sonuç bölümünde duruma
göre ilgili hakkında "soruşturma izni verilmesi" veya "soruşturma izni verilmesine yer olmadığı" düşünceleri ifade edilir. Disiplin soruşturmasına ilişkin raporun sonuç bölümünde ise;
5/4/2017 tarihli ve 30029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası nazara alınarak madde ve bent tayini suretiyle
"… cezası uygulanması" veya "işlem yapılmasına yer olmadığı" şeklinde kanaat belirtilerek
rapor neticelendirilir.
(8) Disiplin soruşturmaları ve ön incelemeler için ayrı ayrı dosya düzenlenir.
(9) Dosya ve raporlar Başkanlık tarafından karar mercilerine gönderilir.”
MADDE 47- Aynı Yönetmeliğin 110 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
“Cumhuriyet başsavcılığının ilgili” ibaresi “Cumhuriyet başsavcılığının veya ilgili birimin”
şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) Raporun düzenlenmesi sırasında;
a) Bu Yönetmeliğin 98 inci maddesinin yukarıdaki ilkelere aykırı olmayan hükümleri
dikkate alınır.
b) Araştırma emri bir görevli hakkında ise eylemin doğrulanabileceği kanaati oluştuğu
takdirde, ilgilinin sıfatı gözetilerek "inceleme yapılması" veya "soruşturma yapılması"; aksi
hâlde "işlem yapılmasına yer olmadığı" biçiminde, diğer hâllerde ise konunun özelliğine uygun
ifade kullanılarak düşünce açıklanır.”
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MADDE 48- Aynı Yönetmeliğin 111 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c), (ç), (d) ve
(f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) İncelemelerde "hakkında inceleme yapılanlar", soruşturmalarda "hakkında soruşturma yapılanlar" başlığı altında; hakkında inceleme veya soruşturma yapılan görevlilerin adı,
soyadı, sicili ve görev yeri gösterilir; herhangi bir görevli belirtilmeden verilen inceleme veya
soruşturma emirlerinde sorumluların tespit edilememesi hâlinde bu bilgiye yer verilmekle yetinilir,
ç) İncelemelerde "inceleme maddesi", soruşturmalarda "soruşturma maddesi", inceleme
ve soruşturmaların birlikte yapıldığı hâllerde "inceleme ve soruşturma maddesi" başlığı altında,
haklarında inceleme veya soruşturma yapılan kimseler birden ziyade ise bunlara ait isnatlara
ayrı ayrı yer verilir; tek kişi hakkında birden fazla isnat olduğunda her biri kendi bünyesi içinde
ayrı maddeler hâlinde gösterilir; inceleme ve soruşturma konusu olay, yer, zaman ve ilgililerin
konuyla olan irtibatlarını içerecek şekilde açıklanarak ilgili mevzuatındaki tavsife de yer verilmek suretiyle inceleme veya soruşturma maddesi tesis edilir,
d) İncelemelerde "yapılan inceleme", soruşturmalarda "yapılan soruşturma", inceleme
ve soruşturmaların birlikte yapıldığı hâllerde "yapılan inceleme ve soruşturma" başlığı altında,
alınan emirden başlanılarak inceleme veya soruşturmanın ne şekilde yapıldığı, hangi delillerin
toplandığı ana hatlarıyla açıklanır, toplanmasına gerek görülmeyen delillerin toplanmama sebepleri ile soruşturmalarda ilgilinin savunmasına başvurulup başvurulmadığı bilgisi de dâhil
olmak üzere yapılan tüm işlemler gösterilir; kişisel suç iddialarına ilişkin inceleme ve soruşturmalarda ise ayrıca adli yönden soruşturma yapılması için yetkili Cumhuriyet başsavcılığına
bildirimde bulunulduğu bilgisine yer verilir,”
“f) "Uygulanması düşünülen işlem" bölümünde;
1) Gerekçe tekrar edilmeksizin incelemelerde "soruşturma yapılmasına yer olmadığı";
soruşturma maddelerinde ise adli yönden suç mahiyetinde görülen hususlardan dolayı ilgili
kanun maddesine değinilmeksizin "kovuşturma yapılması", disiplin bakımından meslekten çıkarma ile yer değiştirme cezaları hariç nevi gösterilmeden "disiplin cezası uygulanması"; bu
Yönetmeliğin 103 üncü maddesi uyarınca soruşturma aşamasına geçilmesine rağmen gerek
adli ve gerekse disiplin bakımından bir muamele ifasına lüzum görülmeyen hâllerde ise "soruşturma evrakının işlemden kaldırılması" şeklinde düşünce bildirilir,
2) Yapılan tahkikat sonucunda fiillerin 2802 sayılı Kanunun 72 nci maddesinde düzenlenen zamanaşımına uğradığının veya af kapsamında kaldığının anlaşılması hâlinde raporun
sonuç bölümü "zamanaşımı veya af nedeniyle işlem yapılmasına yer olmadığı" şeklinde kaleme
alınır,
3) 2802 sayılı Kanunun 93 üncü maddesine göre disiplin soruşturmasını gerektiren kişisel suç iddialarında; incelemelerde "soruşturma yapılmasına yer olmadığı", soruşturmalarda
ise meslekten çıkarma ile yer değiştirme cezaları hariç nevi gösterilmeden "disiplin cezası uygulanması", soruşturma aşamasına geçilmesine rağmen disiplin bakımından bir muamele ifasına lüzum görülmeyen hâllerde ise "soruşturma evrakının işlemden kaldırılması" şeklinde kanaat açıklanır,
4) Noterler hakkında düzenlenecek raporların, uygulanması düşünülen işlem ve genel
sonuç bölümlerinde; noterin eylemi suç mahiyetinde görüldüğü takdirde Noterlik Kanununun
154 üncü maddesi uyarınca "kovuşturma yapılması", sadece disiplin cezasını gerektiren hâlde
aynı Kanunun 124 üncü maddesi gereğince "disiplin kovuşturması yapılması" şeklinde düşünce
bildirilir, suç teşkil eden fiil aynı zamanda disiplin cezası tayinini de gerektiriyorsa iki hâle
birlikte yer verilir, iddianın veya tahkik konusu hususların doğrulanmaması hâlinde ise "soruşturma evrakının işlemden kaldırılması" görüşü yazılır.”
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MADDE 49- Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 114- (1) Denetime ilişkin dosya ve raporların asılları ile araştırma, inceleme
ve soruşturma raporlarının suretleri Kurul arşivinde saklanır. Araştırma, inceleme ve soruşturma
raporlarının asılları dosyaları ile birlikte Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne, denetim raporlarına
ekli hâl kâğıtları ve (3) numaralı gizli fişler ile gerektiğinde denetim raporlarının bir sureti ise
ilgisine göre Hâkimler ve Savcılar Kurulu, genel müdürlük veya başkanlıklara gönderilir.”
MADDE 50- Aynı Yönetmeliğin 116 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “birimleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Hâkimler ve Savcılar Kurulu” ibaresi eklenmiş ve
dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Şekil şartları bu Yönetmelik veya Başkanlık tarafından belirlenmiş olanlar dışında
yer alan yazışmalarda, 9/6/2020 tarihli ve 2646 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri tatbik edilir.”
MADDE 51- Aynı Yönetmeliğin 119 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Alınan ihbar, şikâyet ve müracaatların intikali
MADDE 119- (1) Denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma sırasında, atamaları Bakanlıkça yapılan ve adalet komisyonlarınca teklif edilen görevliler hakkında Yönetmeliğin
104 üncü ve 105 inci maddeleri kapsamında soruşturma yapılmasını gerektirmeyen konularda
alınan ihbar ve şikâyetler ile hükümlü ve tutuklularca ileri sürülen, adli veya idari yollardan
hâlli mümkün konulardaki müracaatlar gereği yapılmak üzere ilgili mercie intikal ettirilerek
icabında durum Başkanlığa bildirilir.”
MADDE 52- Aynı Yönetmeliğin 121 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3 numaralı fiş” ibaresi “(3) numaralı gizli fiş” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 53- Aynı Yönetmeliğin 122 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“UYAP ile ses ve görüntü bilişim sisteminin kullanılması
MADDE 122- (1) Başkanlığın görev alanına giren konulara ilişkin her türlü veri, bilgi
ve belge akışı ile dokümantasyon işlemleri ve bunlara ilişkin her türlü kayıt, dosyalama, saklama ve arşivleme işlemlerinde UYAP’ın sağladığı imkânlardan, güvenli elektronik imza da
kullanılmak suretiyle yararlanılır. Güvenli elektronik imzayla oluşturulan belgeler ayrıca fiziki
olarak gönderilmez.
(2) Elektronik ortamdan fiziki örnek çıkartılması gereken hâllerde tutanak veya belge,
güvenli elektronik imza ile imzalanmış aslının aynı olduğu belirtilerek, Başkanlığın görevlendireceği personel veya ilgili müfettiş ya da müfettişin görevlendireceği personel tarafından çıkarılarak imzalanır.
(3) Başkanlığa ve müfettişlere elektronik ortam dışında gönderilen evrak, tarama ve
dağıtım merkezinde elektronik ortama aktarılarak UYAP’a kaydedilir.
(4) Müfettişler denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturma işlemlerini gerektiğinde
UYAP ile ses ve görüntü bilişim sistemini kullanarak yerine getirebilir.
(5) Müfettişler, teftiş yaptığı birimlerde UYAP’ın kullanılmasını ve bu konuya ilişkin
mevzuata uyulup uyulmadığını denetler, gerektiğinde Kurula teklifte bulunur.”
MADDE 54- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ilâ Ek-17’si ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe ekte yer alan ekler eklenmiştir.
MADDE 55- Aynı Yönetmeliğin 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64,
73, 95 ve 108 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 56- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 57- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ AİLE VE TOPLUM
ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 7/2/2021 tarihli ve 31388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Aile ve Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim üyeleri” ibaresi “öğretim
elemanları” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim
üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim
üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü
yürütür.

—— • ——

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ANKARA ARAŞTIRMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 9/12/2019 tarihli ve 30973 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “unvanlı akademik personeli” ibaresi
“öğretim elemanları” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü
yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
YABANCI PARA YÜKÜMLÜLÜKLER İÇİN TÜRK LİRASI CİNSİNDEN MENKUL
KIYMET TESİSİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2022/20)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SAYI: 2022/21)
MADDE 1- 10/6/2022 tarihli ve 31862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı
Para Yükümlülükler İçin Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ (Sayı:
2022/20)’in 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Menkul kıymetlerin tesiste dikkate alınacak değeri Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre hesaplanır.”
MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Gaziosmanpaşa 1. Çocuk Mahkemesinden:

7623

—— • ——
Gaziosmanpaşa 2. Çocuk Mahkemesinden:

7586

—— • ——
Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7624
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İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7591

—— • ——
İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7592

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

7649
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Viranşehir 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7609

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

7579

—— • ——
Karaman İcra Ceza Mahkemesinden:

7593
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Çorlu 7. Asliye Ceza Mahkemesinden:

7660

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

7694

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

7695
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
30.000 TOP A4 FOTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Destek Hizmetleri Başkanlığı ihtiyacı 30.000 Top A4
Fotokopi Kağıdı, Ofisimiz Tip Ticari Şartnamesi, ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik
şartnamesine uygun şekilde, ihtiyaç sahibi kurumca gösterilecek yere teslim edilmek kaydıyla,
ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın
alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik özellikler dokümanı sair ihale
evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı
alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka
hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.
2- Teklifler Ticari Şartnamenin 5’inci maddesine göre hazırlanacak ve iç içe konulmuş iki
zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN
YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi
ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.
3- Teklifler 07.07.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4- İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif
mektuplarında belirtilecektir.
5- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi
gereğince istisna kapsamındadır.
6- İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara
ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
7667/1-1
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Ankara İli Altındağ Belediye Başkanlığından:
Altındağ İlçesi sınırları içerisindeki; Yunus Emre (Güneşevler) Mahallesinde bulunan ve
aşağıda, mahallesi, ada, parsel numarası belirtilen taşınmazlardaki Belediyemiz dairelerinin; 5393
sayılı Yasanın 69. maddesine göre açık arttırma suretiyle İhale satışı yapılacak olup; hesaplanan
diğer vergi ve harçlar ile tüm giderler peşin olarak tahsil edilecektir.
1- İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Samanpazarı Anafartalar Caddesi üzerinde No:
177’de bulunan Altındağ Belediye Sarayı Başkanlık Binasında toplanan ENCÜMEN huzurunda
yapılacaktır.
2- Bu ihaleye ait şartname, Altındağ Belediye Sarayı 3. Katta bulunan Emlak ve
İstimlak ve Müdürlüğünde görülebilir ve Geçici Teminat bedelleri en geç 19 Temmuz 2022 saat
16:00’ya kadar yatırılacaktır.
3- İhaleye girebilmek için isteklilerden şu şartlar aranır.
İsteklinin gerçek kişi olması halinde; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanuni
ikametgahının olması gerçek kişinin yabancı uyruklu olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti
sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış belgeyi ibraz etmeleri ihaleye ortak olarak girecek
şahısların noterden onaylı ortaklık sözleşmelerinin ibrazı,
İsteklinin bir şirket olması halinde; İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya
sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından veya resmi bir kurumdan şirketin sicile kayıtlı ve halen
faaliyette bulunduğuna dair ihalenin ilan tarihinden sonra alınmış bir belgeyi ibraz etmesi şirketin
sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir
noterden tasdikli vekaletnamelerinin ibrazı gerekmektedir.
İstekli Tüzel Kişi olması halinde; Tüzel kişiliği gerçek şahsın temsil etmesi halinde,
temsil yetkisine haiz olduğunu gösterir bir belgenin ibrazı, tüzel kişiliği kanıtlayan bir belgenin
verilmesi, temsil yetkisine sahip kimselerin noterden tasdikli imza sirküleri ibraz etmeleri
gerekmektedir. İsteklinin yabancı uyruklu bir şirket olması halinde, Yabancı Uyruklu gerçek
kişilerden aranan belge ile birlikte (Bu belgenin şirkete uygunluğu gerekmektedir.) Türkiye’de
şirketin faaliyetine müsaade edildiğini gösteren ilgili resmi kurumdan alınan belgenin ibrazı,
İsteklinin bir dernek, federasyon, konfederasyon ve vakıf olması halinde; Dernek,
federasyon, konfederasyon veya vakıf genel merkezinin bulunduğu yerde halen faaliyette
bulunduğuna dair resmi mercilerden ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış belgenin ibrazı,
dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel kurulunca gayrimenkul alınması
hususundaki genel kurul kararının tasdikli suretinin ibrazı, dernek, federasyon, konfederasyon
veya vakfı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.
Sıra

Mahalle

Ada

Daire Hisse

Muhammen

Geçici

No

Oranı

Bedel

Teminat

1

Yunus Emre 23520/1

5

TAM

2.750.000,00-TL + (KDV)

83.000,00-TL

2

Yunus Emre 23520/1

6

TAM

3.260.000,00-TL + (KDV)

98.000,00-TL

No:

Parsel

İhale

İhale

Tarihi

Saati

20.07.2022 16:00
20.07.2022 16:00
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ŞEHİR MOBİLYALARININ VE REKLAM ALANLARININ KİRAYA VERİLMESİ VE
YENİ REKLAM ÜNİTELERİNİN OLUŞTURULMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Çanakkale Belediye Başkanlığından:
02/12/2021 tarih ve 2021/122 sayılı Meclis Kararı ve 11/05/2022 tarih 2022/142 sayılı
Encümen Kararına istinaden Çanakkale Belediye Başkanlığı mülkiyetinde ve sınırları içinde
bulunan şehrin muhtelif yerlerinde konum ve mahalleri belli olan Şehir Mobilyalarının ve Reklam
Alanlarının (Raketli Durak 178 adet, Raket 81 adet, Raketsiz Kapalı Durak 32 adet, Bilboard 100
adet, Megalıght 6 adet, Reklam Kulesi 2 adet, Raket Led Panel 1adet) 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu doğrultusunda gerçek ve tüzel kişilere kiralanması ve yeni reklam ünitelerinin
oluşturulması işi 5 yıl süreli 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a-36. maddesi Kapalı Teklif
Usülü gereğince idari ve teknik şartname esasları doğrultusunda ihale edilecektir.
Belediye Encümeni 2886 sayılı Yasanın 29. maddesi gereği ihaleyi yapıp yapmamakta ve
uygun bedeli tespitte serbesttir.
İhale 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü Saat 14.00 itibariyle Çanakkale Belediyesi Meclis
Salonu/ÇANAKKALE adresinde, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
• Muhammen Bedel 7.500.000,00 TL + KDV (5 yıllık) olup, Geçici Teminat 225.000,00 TL
+ KDV dir. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak teslimat ile birlikte VakıfBank
Çanakkale Şubesine yatırılacaktır. Ya da bankaların herhangi birinden alınacak banka teminat
mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte) getirmeleri şarttır.
• İhale dosya bedeli 2.000,00 TL dir. Belediyemiz veznelerine yatırılacaktır.
İhaleye Katılım Şartları;
İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi ve ya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
1. Ticaret ve Sanayi Odasından reklam işi yaptıklarına ve internet üzerinden erişim
sağlanan reklam mecralarına yönelik reklam ve reklam altyapı hizmetleri verdiğine dair belge.
2. Türkiye Cumhuriyeti'nde kanuni ikametgâha sahip olması.
3. Türkiye' de tebligat için adres göstermesi, ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası
ile elektronik posta adresi vermesi.
4. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odaya ilişkin belge vermesi;
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr
siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 1(bir) ay öncesinde
alınmış olmalıdır.
b) İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi
Odasından alınacak Faaliyet Belgesi ve Yetki Belgesi, ihalenin yapıldığı tarihten en fazla l (bir)
ay öncesinde alınmış olmalıdır.
c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin birinin
(a) ve (b) maddesindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile ihalenin ortak girişim üzerinde
kalması halinde, ihale üzerinde kalan istekli, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş
ortaklığı belgesini idareye sunmak zorundadır.
d) Bu ihaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir.
5. Geçici Teminat vermesi.
6. İmza sirkülerini vermesi;
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannameleri.
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin, ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişim oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her
birini (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.
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d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
7. Yeterlilik için gerekli belgeler:
a) İş deneyimi: Bu iş ile ilgili olarak son 5 (beş ) yıl içinde Büyükşehir ya da il
belediyelerinde açık hava reklam işletmeciliği yaptığına dair, ilgili idareden alınmış belge vermek
zorundadır. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesinin
bu şartı tamamıyla sağlaması gerekir.
b) İstekli daha önce yapmış olduğu ihale konusu işlerin listesini ve bu işlere ilişkin
ilgilisinin imzasını taşıyan referans mektuplarını, yurt dışı ve yurt içi iş deneyim belgesini, yaptığı
işe ait sözleşme ve faturaları sunacaktır.
c) İlgili Vergi Dairesinden ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak ihale gününden
önceki son 10 (on) güne ait "borcu yoktur" belgesini sunmak zorundadır.
d) İsteklinin iş durumu ve tutumu ile ilgili beyanları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa
göre cezalı olmadığına dair beyanlarını ve Çanakkale Belediyesi başta olmak üzere benzer
kuruluşlarla ihtilaflı olup olmadığını, varsa durumu açıklayıcı beyanlarını içerir beyan yazısı 2886
sayılı Devlet ihale Kanununda bulunmayan hükümleri için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735
sayılı Kamu ihale Sözleşmelerinin hükümleri geçerli olacaktır.
e) İstekliler, Çanakkale Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale gününden
geriye doğru son 10 (on) gün içerisinde alman güncel belgeyi ibraz etmek zorundadır.
f) İstekliler, ihale dosyası alındı makbuzunu, sunmak zorundadır. İhale şartnamesi ve
diğer ilgili evrakları Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden (İsmetpaşa Mah. Demircioğlu Cad. No: 132
Kat 3 Çanakkale / Merkez) mesai günlerinde 08.30 - 12.30/13.30 - 17.30 saatleri arasında
2.000,00 TL (KDV Dahil) bedelle satın alınabilir.
a) İhale üzerinde kalmayan istekliye yatırdığı Geçici Teminat Bedeli ihaleden sonra iade
edilecektir.
b) İhale üzerinde kalan ya da kalmayan isteklinin yatırdığı ihale dosya bedeli ihale
sonrasında iade edilmeyecektir.
c) İhale üzerinde kalan istekli herhangi bir sebepten sözleşme imzalamaya gelmez ise
yatırdığı Geçici Teminat Bedeli Belediyemiz hesabına gelir kaydedilecektir. Ayrıca 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunu ilgili maddelerince ihale yasaklısı olacaktır.
Yukarıda ihaleye katılım için istenen tüm belgeler ihale günü saat 12:00’a kadar
Çanakkale Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. 6 Temmuz 2022
Çarşamba günü Saat 12:00’den sonra teslim edilen ihaleye katılım dosyası kabul edilmeyecektir.
Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler.
- İstekli ihale tarihinden itibaren 15 gün içinde 2886 sayılı Yasanın 53-54-57. maddeleri
gereğince kati teminat yatırarak Noter onaylı sözleşme yapmak zorundadır.
- 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a ve 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü
ile yapılan ihale sonucunda sözleşmeye davet yazısının istekliye bildirildiği tarihten itibaren 15
gün içinde istekli üzerine kalan ihale bedelinin ödeme şekli; ihale bedeli üzerinden % 6 oranında
kesin teminat (KDV Dahil) ve ihale bedelini (KDV Dahil) 15 gün içerisinde Belediyemiz Mali
Hizmetler Müdürlüğünden alınacak teslimat ile birlikte Vakıfbank Çanakkale Şubesine
yatıracaktır. Noter ve tüm vergi, harç vb. harcamalar devir alan kiracıya ait olacaktır.
- Sözleşme süresi 5 yıl olacaktır.
- İstekli teknik ve idari şartnamede yer alan bütün maddeleri kabul eder.
Keyfiyet İlan Olunur.
7339/1-1
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GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİNİN KURULUMU HİZMET ALIM İŞİ
İHALE EDİLECEKTİR
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
İhale Kayıt Numarası
: 2022 / 618509
İşin Adı
: Yıldız Teknik Üniversitesi - Davutpaşa Kampüsü
Yerleşkesinde Enerji Performans Sözleşmesi Kapsamında
Güneş Enerjisi Sisteminin Kurulumu Yaptırılacaktır.
İhale Türü - Usulü
: Yapım İşi - Yıldız Teknik Üniversitesi - Enerji
Performans Sözleşmesi
1- İdarenin
a) Adresi
: Davutpaşa Mah. Davutpaşa Cad. 34220 Esenler İSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0 212 383 40 93
c) Elektronik Posta Adresi
:
ç) İhale / Ön Yeterlik Dokümanının
Görülebileceği İnternet Adresi : www.yildiz.edu.tr
2- İhale Konusu Yapım İşinin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: Yıldız Teknik Üniversitesi Enerji Verimliliği Projesi
Kapsamında - Enerji Performans Sözleşmesi
b) Yapılacağı Yer
: YTÜ Davutpaşa Kampüsü - Yapı İşleri Daire
Başkanlığı - Davutpaşa Mah. Davutpaşa Cad. 34220
Esenler - İSTANBUL
c) İşe Başlama Tarihi
: Sözleşme imzalanma tarihi itibari ile başlamış sayılır
ç) İşin Süresi
: Uygulama dönemi sözleşmenin imzalandığı tarih
itibariyle başlar ve uygulama döneminin süresi,
mücbir sebepler ve idareden kaynaklı gecikmeler ile
bu maddenin beşinci fıkrasına göre tanınacak süre
uzatımları dışında 200 takvim günüdür. Sözleşme için
tekliflerde önerilecek azami sözleşme süresi
(uygulama + izleme dönemi) onbeş (15) yılı aşamaz.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirilmesinin
a) Yapılacağı Yer
: YTÜ Davutpaşa Kampüsü - Yapı İşleri Daire Başkanlığı
Davutpaşa Mah. Davutpaşa Cad. 34220 Esenler İSTANBUL
b) Tarihi ve Saati
: 01.09.2022 Saat 10:00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
İstekli, Teklif dosyasında aşağıda verilen bilgi ve belgeleri sırasına göre ve varsa eklerde
verilen formatlara uygun olarak sunar: İstekli, Şartname alındı makbuzunun aslını veya doküman
bedelinin ödendiğine dair dekontu teklif dosyasına ekler.
İstekli, karar, tebliğ, şartname, varsa zeyilnameler ve sözleşme taslağı ile bunlara ilişkin
eklere ait tüm sayfaların şirket imza sirkülerinde yer alan imzaya yetkili(leri) tarafından eksiksiz
olarak kaşelenmiş ve imzalanmış aslını veya noter tasdikli suretlerini teklif dosyasına ekler.
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İstekli, teklif dosyasında Ek-2/1’de yer alan mali teklif mektubunu kapalı bir zarf
içerisinde bulundurur. Teklifinde, işe dair teklif ettiği tasarruf miktarını toplamda ve her bir EVÖ
için ayrı ayrı karar ve tebliğdeki şartlara uygun kaşeli ve imzalı olarak sunar, bu miktarda tasarruf
garantisini sağlamayı mali teklif mektubu ile taahhüt eder ve teklif dosyasına ekler.
Tekliflerde yer alan enerji verimliliği önleminin etkisinin değerlendirilebilmesi için EVÖ
bazında Net Bugünkü Değer (NBD) hesabı yapılır. Ayrıca, teklife esas olacak şekilde tüm
EVÖ’lerin yer aldığı toplam yatırım üzerinden NBD tablosunu sunar. Bu analizlerde; yatırım
maliyetlerini, yıllık bakım, işletme ve yenileme giderlerini )personel, yedek parça, sarf
malzemeleri, ağır bakım, lisans, izin, sigorta vb. giderlerin dahil edildiği) içeren proje maliyetini,
ekipman ömürleri ve yıllara sari verim değişimleri, yıllık tasarrufun ekonomik karşılığı, ekonomik
ömrü boyunca sağlanacak tasarrufların ekonomik karşılığı, sözleşme süresi, tasarruflar ile
yükleniciye yapılacak ödeme bilgileri ve idare tarafından belirlenecek değerlendirmeye esas diğer
maliyet NBD hesabı yapılır ve mali teklif mektubu içeriğinde teklif dosyasına eklenir.
Hesaplamalar ve kabuller; istekli, teklif kapsamında, EVÖ ile ilgili sağlanacak tasarrufları
nasıl hesapladığını, kullandığı formülleri ve kabulleri açıklar ve teklif dosyasına ekler.
İş Planı; İstekli, teklif kapsamında uygulama dönemi süresinin belirlenebilmesi amacıyla
projelendirme, yapım, kurulum, test ve devreye alma süreçlerini kapsayan iş planını gerekli
açıklamalarıyla hazırlayarak teklif dosyasına ekler.
Keşif Özeti; İstekli, EVÖ için kullanacağı ekipmanları ve ekipmanların kullanılacağı
uygulama alanını listeler, teknik özelliklerini, marka ve modellerini, yerleşim şeması ve keşif
özetini teşkil etmek üzere teklif dosyasına ekler.
Ömür ve Verim Belgeleri; İstekli kullanacağı önemli malzeme, makine, ekipman ve
uygulayacağı EVÖ ömürlerini ve verim değerlerini belgeleyen dokümanları teklif dosyasına
ekler.
Ölçme Doğrulama Planı; İstekli EVÖ’ye ilişkin tasarrufların nasıl doğrulanacağını,
referans enerji tüketimi ayarlama hallerini ve yöntemlerini hesap detayları ile açıklar ve Ek-2/4’te
verilen formatta Ölçme ve Doğrulama Planı olarak teklif dosyasına ekler.
Yetkili Temsilci Beyanı; İsteklinin yetkili temsilcisinin, adı soyadı / ticaret unvanı,
iletişim bilgileri ve istekliyi ihalede temsil ve ilzama daşr yetkili olduğunun açıkça belirtildiği
noter onaylı vekâletname / imza sirküleri (İş Ortaklığında Yetkili Temsilcinin / Pilot Ortağın
oybirliği ile yetkilendirildiği açıkça belirtilmelidir) ile yetkili temsilcilere ve yetkiyi verenlere ait
imza beyannamelerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örnekleri teklife eklenir.
İş Ortaklığı Belgeleri; İstekliye ve iş ortaklığı ise ortaklarına ait Ticaret Sicil Gazetesinde
yayımlanmış güncel şirket ana sözleşmeleri, şirket ana sözleşmeleri, şirket asgari sermayeleri ve
ortaklık yapılarını gösterir noter veya ilgili kurum onaylı belgeler teklif dosyasına eklenir.
Borcu Yoktur Belgeleri; İstekli ve iş ortaklığı ise ortaklarının her biri için ihale tarihinden
önceki son üç (3) ay içinde kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış “Sosyal Güvenlik Kurumu
Prim Borcu Yoktur” ve “Vergi Borcu Yoktur” resmi yazıları onaylı olarak (e-belge kabul edilir)
teklif dosyasına eklenir. Kesinleşmiş vergi ve prim borçlarının sınırının belirlenmesinde
22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde bu
hususlara ilişkin yer alan açıklamalar esas alınır.
Geçici Teminat Belgesi; Ek-2/2 formatına uygun olarak düzenlenmiş, isteklinin teklifinde
verdiği yatırım bedelinin % 3’ü tutarında geçici teminat veya teminatın yatırıldığına dair belge
aslı ile varsa teminatı onaylayan yetkililerin imza sirküleri ve yetki beyanları temin edilerek teklif
dosyasına eklenir.
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İşletme, Bakım ve Eğitim Programı; EVÖ’de kullanılan makine, malzeme, ekipman vb.
sistemlerin işletme, bakım ve eğitim gereklerine ilişkin detaylar ile istekli tarafından verilecek
eğitim programı teklif dosyasına eklenir.
Etüt raporu kapsamında idare tarafından oluşturulan uygulama alanı ve Ek-2/9’da verilen
ekipman envanteri durumunu gösteren bilgi ve belgeler teklif dosyasına eklenir. İdare tarafından
sunulan her türlü bilgi ve belgenin doğrulanma sorumluluğu istekliye aittir.
Devreye Alma ve Performans Testi Parametreleri; EVÖ ve ekipmanlara dair performans
testi yöntemleri ve devreye alma parametreleri teklif dosyasına eklenir.
İhaleye İş Ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İstekli; ortaklık yapısını, pilot ortağı ve
ortaklığa dair detayları içeren iş ortaklığı sözleşmesinin noter onaylı suretini teklif dosyasına
ekler.
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Bankalardan isteklinin mali durumu ile ilgili temin edilecek banka referans mektubunun
aslı teklif dosyasına eklenir. Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik
belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında
faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ihale ilan tarihinden
sonra düzenlenmiş olması zorunludur. İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya
gayrinakdi kredisinin ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının, istekli tarafından teklif
edilen toplam yatırım maliyetinin %15 (yüzde on beş)’inden az olmadığını gösteren banka
referans mektubu sunulur. Bu kriter, birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de
sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan birinin yukarıda belirtilen yeterlik kriterini sağlaması
yeterlidir.
İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayımlaması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun
gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler; ilgili mevzuata göre düzenlenmiş ve
serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi
dairesince onaylı olarak teklif dosyasına eklenir. Mali durumu göstermek üzere istekli tarafından
sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu
bilançosunu veya ilgili bölümleri göstermesi gerekir. Bu şekilde sunulan belgelerde;
Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl)
içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli
borçlar) en az (0,75) olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen
varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakkediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az (0,15) 18 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının (0,50) 18’den küçük olması,
Yukarıdaki bentlerde belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan
bilançolarda, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakkediş gelirleri gösterilmelidir. Yukarıda
belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu
takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
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Teklif tarihi yılın ilk dört ayına denk gelen ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu
bilançosunu veya bilançosunun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini
sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini
sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu
durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim
yılından farklı hesap dönemi belirlenen isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.
Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların
bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, ilk üç bentteki kriterlerin sağlandığı o ülke
mevzuatına göre bu belgelerin düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik
edilebilir.
İsteklinin İş Ortaklığı olması halinde, ilk üç bentte belirtilen kriterlerin herhangi bir ortak
tarafından sağlanması yeterlidir.
Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Ölçme Doğrulama Uzmanı; İstekli, kendi bünyesinde bulunan Ölçme doğrulama
uzmanının sertifikasının kopyasını teklif dosyasına ekler. İstekli, kendi bünyesinde ölçme
doğrulama uzmanı bulunmaması halinde iş ortaklığı veya alt yüklenici ilişkisi kurarak Enerji
Verimliliği Danışmanlık (EVD) firmasının ölçme doğrulama uzmanının sertifikasının ve
yetkilendirme belgesinin kopyalarını teklif dosyasına ekler.
İş Deneyim Belgesi; İstekli, Yapıl İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan işlerle
sınırlı olmamak üzere, şartnamede benzer iş olarak kabul edilen işleri yapmış olduğuna dair iş
denetim belgelerini teklif dosyasına ekler. İş deneyim belgelerinde işin bedelini gösteren tutar,
isteklinin teklifinde taahhüt ettiği toplam yatırım tutarının %50’sine (yüzde ellisine) karşılık gelen
(son 15 yıla ait, kümülatif veya tek seferde olmak üzere) iş deneyim belgesini sunmak zorundadır.
İş deneyim belgesinin yeterliliği, kamu ihale mevzuatına uygun olarak belirlenir.
Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
- İnşaat ve mekanik yapım işleri veya,
- Alçak gerilim ve/veya orta gerilim tesisat ve uygulama işleri veya,
- Solar panel uygulama işleri
İş deneyimi olarak sunulan belge isteklinin kendisine ait olmalıdır. İstekli bünyesinde
çalışan gerçek kişilere ve isteklinin ortaklarına ait iş deneyim belgeleri değerlendirme dışı
bırakılır. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklardan birinin iş denetimini sağlaması
yeterlidir.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 3.000,00-TL (Üç Bin Türk Lirası)
karşılığı: YTÜ Davutpaşa Kampüsü - Yapı İşleri Daire Başkanlığı - Davutpaşa Mah. Davutpaşa
Cad. 34220 Esenler - İSTANBUL adresinden temin edilebilir.
7260/1-1
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME UZMANI İSTİHDAMI DUYURUSU
İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden:
Proje No
: P171543
Başvuru Numarası : CS3.1-03B
1. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile
Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi için Türkiye’deki
Suriyeliler için Mali Yardım programı (FRiT) kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma
Bankası (Dünya Bankası) ile Avrupa Birliği’ne proje başvurusu kabul edilmiş olup, uygulama
aşamasına geçilmiştir. Bu proje kapsamında alınan fon davetin düzenlendiği alıma ilişkin
sözleşmenin ödemelerinde kullandırılacaktır.
2. Bu kapsamda, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Proje Uygulama Birimi’nde
istihdam edilmek üzere İzleme ve Değerlendirme Uzmanı alınacaktır. İzleme ve Değerlendirme
Uzmanı Proje süresince tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına,
danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak
yenilenebilecektir. İşin süresi yaklaşık 6 ay olup, Temmuz 2022’de başlatılması planlanmaktadır.
3. Detaylı İş Tanımına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.tarimkredi.org.tr/gundem/duyurular/
4. Başvuruların istenilen belgelerle beraber son başvuru tarihi 07.07.2022 saat 17.00’e
kadar aşağıda belirtilen adrese elden ya da e-postayla ulaştırılması gerekmektedir.
frit@tarimkredi.org.tr
Yukarı Bahçelievler Mahallesi
Wilhelm Thomsen Caddesi No:7
Çankaya Ankara
7531/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
23.06.2022 tarihli ve 31875 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
sözleşmeli personel ilanımızın 4’üncü sırasında yer alan Psikolog ilanımız aşağıdaki şekliyle
düzeltilmiştir.
İLAN
SIRA NO

UNVANI

ÖĞRENİMİ/ KPSS
PUAN TÜRÜ

CİNSİYETİ

ADEDİ

4

Psikolog

Lisans (KPSSP3)

Erkek/
Kadın

1

İlgililere ilanen duyurulur.

—— • ——

ARANAN NİTELİKLER
-Yükseköğretim Kurumlarının Psikoloji
lisans programından mezun olmak.

7664/1-1

Adalet Bakanlığından:
Sivas 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1981/699 Esas, 1989/59 Karar sayılı dosyasının
kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair
Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem
yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
7583/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından:
İstanbul 1. İcra Müdürlüğünün 2009/2935 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu
anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye
Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz
konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar
verildiği ilân olunur.
7582/1-1
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Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:
Eskişehir Barosu Başkanlığı’ndan alınan 21.06.2022 günlü yazıda; 20395915352 TC
Kimlik Numaralı Mustafa Doğan’ın, Baro Yönetim Kurulu’nun 20.04.2022 gün ve 2022/64 sayılı
kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro
Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın
kesinleştiği bildirilmiştir.
Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra
avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin
27.maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.
7541/1-1

—— • ——

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:
Eskişehir Barosu Başkanlığı’ndan alınan 09.06.2022 günlü yazıda; 20953812314 TC
Kimlik Numaralı Mustafa Erhan Boğur’un, Baro Yönetim Kurulu’nun 20.04.2022 gün ve
2022/62 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak
üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu
kararın kesinleştiği bildirilmiştir.
Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra
avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin
27.maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.
7542/1-1

—— • ——

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:
Eskişehir Barosu Başkanlığı’ndan alınan 21.06.2022 günlü yazıda; 19144975976 TC
Kimlik Numaralı Akın Uzun’un, Baro Yönetim Kurulu’nun 20.04.2022 gün ve 2022/60 sayılı
kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro
Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın
kesinleştiği bildirilmiştir.
Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra
avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin
27.maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.
7543/1-1

—— • ——

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:
Eskişehir Barosu Başkanlığı’ndan alınan 21.06.2022 günlü yazıda; 25849001032 TC
Kimlik Numaralı Vahap Ata’nın, Baro Yönetim Kurulu’nun 20.04.2022 gün ve 2022/63 sayılı
kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro
Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın
kesinleştiği bildirilmiştir.
Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra
avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin
27.maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.
7544/1-1

—— • ——

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:
İzmir Barosu Başkanlığı’ndan alınan 22.06.2022 günlü yazıda; 47107387658 TC Kimlik
Numaralı Birol Delikkaya’nın, Baro Yönetim Kurulu’nun 22.03.2022 gün ve 2022/36-100 sayılı
kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro
Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın
kesinleştiği bildirilmiştir.
Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra
avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin
27.maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.
7545/1-1
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

7665/2/1-1
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

7708/1-1
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Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel
Müdürlüğünden:
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel
Müdürlüğünden:
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel
Müdürlüğünden:
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel
Müdürlüğünden:
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:
SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALIM İLANI
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere
aşağıda il ve sayıları belirtilen 26 adet tam zamanlı sözleşmeli Avukat pozisyona “28/6/1978 tarih
ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslara dair 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” çerçevesinde
Kurumumuzca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı
(KPSS) (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
1) GENEL ŞARTLAR
Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki
genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:
1. Türk Vatandaşı olmak
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
4. 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
5. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
2) ÖZEL ŞARTLAR
1. Son müracaat tarihi itibarıyla Hukuk Fakültelerinin veya denkliği Yükseköğretim
Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Hukuk Programı
bölümünden mezun olmak.
2. Son müracaat tarihi itibarıyla Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak.
3. ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS-P3 puan
türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
BAŞVURU YAPILABİLECEK İLLER VE KONTENJANLAR (26): Aydın (1), Artvin
(3), Erzurum (1), Isparta (1), Kahramanmaraş (2), Kastamonu (2), Kars (3), Mardin/Dargeçit (3),
Samsun (1), Sivas (1), Şanlıurfa (3), Trabzon (1), Van (4).
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Sayfa : 131

3) BAŞVURU SÜRESİ, YERİ VE ŞEKLİ
1.Başvurular, 18 Temmuz 2022 tarihinde saat 9.30’da başlayacak başlayıp, 28 Temmuz
2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
2. Başvurular, elektronik ortamda e-Devlet – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - Kariyer
Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet
sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır.
3. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden
başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta
yoluyla yapılan başvurularda kabul edilmeyecektir.
4.Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday il sayısı kadar tercih yapabilecektir.
4) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
1. Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylar, başvuru süresi
bittikten sonra Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS-P3 puanları esas alınmak suretiyle en yüksek
puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır.
2. İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil, pozisyon sayısının 4 katı kadar yedek aday
belirlenecektir.
3. İlan edilen pozisyon sayısı kadar belirlenen asil ve 4 katı kadar yedek aday listesi 3
Ağustos 2022 tarihinde Kurumumuz resmi internet sitesinde (www.dsi.gov.tr/duyurular) ve
Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.
4. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan
tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.
5) DİĞER HUSUSLAR
1. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu
sonucun olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)
2. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya
herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler,
yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya
çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare
tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir,
sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir.
3. Sınav sonucu açıklandıktan sonra atamaya hak kazanan adayların atamaları tercih
ettikleri İl ve/veya İlçeye yapılacaktır.
İlanen duyurulur.
7530/1-1
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İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir. İlanda belirtilen şartları
sağlayan adaylar 2020 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü
sınav yapılmaksızın alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 1 (bir) katı kadar yedek pozisyon belirlenecektir.
Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine
yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
SIRA
NO

UNVANI

SAYISI

CİNSİYETİ

1

HEMŞİRE

79

E-K

2

HEMŞİRE

2

E-K

3

HEMŞİRE

1

E-K

4

HEMŞİRE

1

E-K

5

HEMŞİRE

1

E-K

6

HEMŞİRE

1

E-K

ARANAN NİTELİKLER
- Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik
ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans
programlarının birinden mezun olmak.
a-Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik,
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık
Memurluğu lisans programlarının birinden mezun
olmak,
b-(YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurumu
Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil
sınavlarından (İngilizce) en az 70 puan almış
olmak.)
a-Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik,
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık
Memurluğu lisans programlarının birinden mezun
olmak,
b-(YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurumu
Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil
sınavlarından (Arapça) en az 70 puan almış olmak.)
a-Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik,
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık
Memurluğu lisans programlarının birinden mezun
olmak,
b-(YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurumu
Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil
sınavlarından (Rusça) en az 70 puan almış olmak.)
a-Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik,
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık
Memurluğu lisans programlarının birinden mezun
olmak,
b-(YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurumu
Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil
sınavlarından (Almanca) en az 70 puan almış
olmak.)
a-Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik,
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık
Memurluğu lisans programlarının birinden mezun
olmak,
b- (YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurumu
Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil
sınavlarından (Fransızca) en az 70 puan almış
olmak.)

PUAN
TÜRÜ
2020 yılı
KPSSP3

2020 yılı
KPSSP3

2020 yılı
KPSSP3

2020 yılı
KPSSP3

2020 yılı
KPSSP3

2020 yılı
KPSSP3
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7

SAĞLIK
TEKNİKERİ

52

E-K

8

SAĞLIK
TEKNİKERİ

5

E-K

9

SAĞLIK
TEKNİKERİ

2

E-K

10

SAĞLIK
TEKNİKERİ

3

E-K

11

SAĞLIK
TEKNİKERİ

2

E-K

12

SAĞLIK
TEKNİKERİ

3

E-K

1

E-K

2

E-K

13
14

SAĞLIK
TEKNİKERİ
SAĞLIK
TEKNİKERİ

15

SAĞLIK
TEKNİKERİ

1

E-K

16

BÜRO
PERSONELİ

3

E-K

17

DESTEK
PERSONELİ
(Temizlik
Personeli)

6

E-K

- Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi
Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans
programından mezun olmak.
a-Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi
Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans
programından mezun olmak,
b-Belgelendirmek kaydıyla karaciğer nakli yapan
merkezlerde en az 10 (on) yıl çalışmış olmak.
a- Yükseköğretim kurumlarının Anestezi veya
Anestezi Teknikerliği önlisans programından
mezun olmak.
a-Yükseköğretim kurumlarının Anestezi veya
Anestezi Teknikerliği önlisans programından
mezun olmak,
b-Belgelendirmek kaydıyla karaciğer nakli yapan
merkezlerde en az 10 (on) yıl çalışmış olmak.
Yükseköğretim kurumlarını Pataloji Laboratuvar,
Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
a-Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji veya
Tıbbi GörüntülemeTeknikleri önlisans
programlarının birinden mezun olmak,
b-Belgelendirmek kaydıyla karaciğer nakli yapan
merkezlerde en az 10 (on) yıl çalışmış olmak.
Yükseköğretim kurumlarının Radyoterapi
önlisans programından mezun olmak.
Yükseköğretim kurumlarının Elektronörofizyoloji
önlisans programından mezun olmak.
a-Yükseköğretim kurumlarının Sağlık Önlisans
bölümü mezunu olmak,
b-Uyku Uzmanı Sertifikasına sahip olmak,
c-Belgelendirmek kaydıyla en az 10 (on) yıl uyku
laboratuvarında çalışma tecrübesine sahip
olmak.
-Yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar
Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet),
Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi
ve Programlama, Web Teknolojileri ve
Programlama önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
a-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
alanından mezun olmak,
b-MEB onaylı Hijyen belgesine sahip olmak,
c-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 36
yaşından gün almamış olmak,
d-Üniversitenin tüm yerleşkelerinin iç ve dış
mekanlarında her türlü temizlik işlerinde vardiyalı
olarak çalışabilmesine ilişkin herhangi bir engeli
bulunmamak.
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ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR
1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
4. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla başvuruda bulunulan
sözleşmeli personel pozisyonunda 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya
akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak
raporla tespit olunur.)
5. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre
kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek
taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli
personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu
tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.
BAŞVURU ZAMANI
İlan Tarihi
: 30.06.2022
Başvuru Bitiş Tarihi : 20.07.2022
BAŞVURU ŞEKLİ
Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru için istenilen belgelerin, İnönü Üniversitesi
Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosuna son başvuru tarihi mesai saati
bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1. Başvuru Dilekçesi
2. e-Devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve
kazıntı olmayacaktır)
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
4. KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)
5. Deneyim ve/veya belgelendirme; alanla ilgili çalıştığı kurumda görev yaptığı süreleri
gösteren kurum yazısı ile Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet döküm belgesiyle belgelendirilecektir.
6. YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul
edilmiş yabancı dil sınav Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı
olmayacaktır), (Dil şartı istenen pozisyona başvuracak adaylar için)
7. Uyku Uzmanı Sertifikası (Uyku Uzmanı Sertifikası istenilen pozisyona başvuracak
adaylar için)
8. MEB Onaylı Hijyen Belgesi (Destek (Temizlik) Personeli pozisyonuna başvuracak
adaylar için)
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Yerleştirme sonuçları ilan tarihinin son başvuru gününden itibaren 15 (on beş) gün
içerisinde www.inonu.edu.tr adresinde yayımlanacaktır. Sonuçların açıklanması tebligat
mahiyetinde olacaktır.
7668/1-1
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Gaziantep İli Nizip Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI
Nizip Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi
olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı,
sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak
kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacaktır.
Sıra
No

1

2

3

4

Kadro
Unvanı

Zabıta
Memuru

Zabıta
Memuru

Zabıta
Memuru

Zabıta
Memuru

Sınıfı

Kadro
Derecesi

Sayısı

Niteliği
Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği
Lisans programından mezun olmak,

GİH

9

3
En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip
olmak.
Üniversitelerin Mimarlık Lisans
programından mezun olmak,

GİH

9

2
En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip
olmak.
Üniversitelerin Veterinerlik Lisans
programından mezun olmak,

GİH

9

1
En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip
olmak.

GİH

9

2

Üniversitelerin İşletme, İktisat ve Kamu
Yönetimi Lisans programlarının birinden
mezun olmak,

Cinsiyeti

KPSS
Türü

KPSS
Puanı

Erkek
Kadın

P3

En az
75 puan

Erkek
Kadın

P3

En az
75 puan

Erkek
Kadın

P3

En az
75 puan

Erkek
Kadın

P3

En az
75 puan

En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip
olmak.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Nizip Belediye Başkanlığının boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda
uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen
aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
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,
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş olmak,
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a. İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım
yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış
olmak,
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b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak
1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo
tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
Başvuru esnasında; Adaylar, http://www.nizip.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda
doldurarak ıslak imza ile imzalayacakları Başvuru Formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
a. Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir
kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
b. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
c. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet üzerinden
alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
edilecektir),
d. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı
ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek denklik belgesi suretleri belediyemizce
tasdik edilecektir),
e. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
çıktısı,
f. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
g. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
h. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla
belediyemizce tasdik edilecektir),
i. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
08/08/2022 tarihinden 12/08/2022 tarihi mesai bitimine kadar yukarıda sayılan belgeler ile
birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Nizip Belediyesi İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Mimar Sinan Mah. Niğbolu Sokak No: 20 27700 Nizip/
GAZİANTEP adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya
da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye
alınmayacaktır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
a. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş
kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır,
b. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır,
c. Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 19/08/2022 tarihinde
belediyemiz www.nizip.bel.tr adresinde ilan edilecektir.
d. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”
gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.(Başvuru formunda belirtilmiş olan adres
tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.)
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e. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
f. Adayların, sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları
gerekmektedir.
SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü ve uygulamalı
sınavlar 05.09.2022-09.09.2022 tarihleri arasında Nizip Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi
Niğbolu Sokak No: 20 27700 Nizip/GAZİANTEP adresinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00'da
başlayacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam
edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
Sözlü sınav;
a. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d. Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat, konularını kapsar.
Uygulamalı sınav; Zabıta memuru kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin
ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:
a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er
puan olmak üzere toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir.
Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b) Sınavda değerlendirme; Sınavın sözlü bölümünün %50’si, uygulamalı bölümünün
%50’si alınarak sınav puanı hesaplanır.
c) Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
d) Adayların atamaya esas başarı puanı, belediyemiz tarafından yapılan sınav puanı ile
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyemiz internet adresinde
ilan edilir.
e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek
olana öncelik tanınır.
f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl
aday ve asıl aday sayısı kadarda yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
belediyemizin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.
7570/1-1
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Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:
4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere
06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” içerisinde yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre
2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen 2 kadro için yazılı ve
sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.
GENEL ŞARTLAR
1. 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2. Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
3. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
4. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
6. Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93
puanına sahip olmak.
7. Yurtdışında eğitim görenlerin mezuniyet belgelerinin denkliğini ilgili makamlarca
onaylatmış olmak.
8. KPSS’ de yüksek puan almış olmak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona
yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak olup pozisyon için belirtilen şartlara sahip
olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. Müracaat tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
10. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.
11. İdare, ihtiyaca binaen il ve ilçelerdeki birimlerde kurum içi görevlendirme yapma
hakkına sahiptir.
12. İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.
13. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya
şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama
yapılacaktır.
14. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki
tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia
edemeyecektir.
15. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem
başlatılacak olup atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca
bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile tazmin edilecektir.
16. Şartlarda belirtilen belge ve sertifikalara ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten
önce sahip olmak.
17. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
18. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik
yapma hakkına sahiptir.
19. Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan,
mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
20. Atamalar, adaylar hakkında yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması neticesinin olumlu olması şartı ile yapılacaktır.
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BAŞVURU ŞEKLİ
Başvuru yapmak isteyen adayların https://kalite.amasya.edu.tr/dokumanlar/formlar
adresimizde bulunan Başvuru Talep Formunu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alıp
imzalayarak istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 20.
gün mesai bitimine (saat: 17.00) kadar Amasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen
başvurmaları gerekmektedir. Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası belirterek başvuru
yapacaklardır. Birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz
sayılacaktır.
Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek listeler, Üniversitemizin
(https://www.amasya.edu.tr/) internet adresinden ilan edilecektir. İlan tebliğ mahiyetinde
olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İSTENİLEN BELGELER
1. Başvuru Talep Formu kalite.amasya.edu.tr/dokumanlar/formlar adresinden alınacaktır
2. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi.
3. Nüfus Cüzdanı/ Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi.
4. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter onaylısı (e-Devlet
üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir).
5. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir)
6. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu
belge kabul edilecektir.)
7. Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü. SGK
Hizmet dökümünde e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet
dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması gerekir.
8. Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf. (Başvuru Talep Formuna
yapıştırılacak.)
İLAN
KODU

UNVANI

ADET

CİNSİYET

2020 KPSS
PUAN
TÜRÜ

BP-1

Büro
Personeli

1

Erkek

KPSS P3

DP-1

Destek
Personeli
(Aşçı)

1

Kadın

KPSS P93

ARANAN NİTELİKLER
-KPSS P3 Puan türünden en
az 60 puan almak.
-Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi bölümünden mezun
olmak.
-Bilgisayar İşletmenliği ve
Eğitimi Sertifikası sahibi olmak.
-Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı Eğitimi Sertifikası
sahibi olmak.
-Temel Bilgi Teknolojileri
Kullanımı Eğitimi Sertifikası
sahibi olmak.
-KPSS P93 Puan türünden en
az 60 puan almak.
-AŞÇILIK ile ilgili Ön Lisans
programından mezun olmak.
-Alanında en az 2 yıl
tecrübeye sahip olduğunu
belgelemek.
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İÇİNDEKİLER
YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARLARI
1322 Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun Türkiye
Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
1323 Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi
Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
1324 Plan ve Bütçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi
Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
1325 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve
Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
1326 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve
Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
1327 Sayıştayda Boş Bulunan Beş Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar
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1
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2
2
2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Aile ve Toplum Çalışmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3
63
63

TEBLİĞ
–– Yabancı Para Yükümlülükler İçin Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi
Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/20)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/21)

63

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/06/2022 Tarihli ve 11043 Sayılı Kararı

64

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2021/42, K: 2022/45 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2020/4 (Siyasi Parti Mali Denetimi),
K: 2022/7 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2020/5 (Siyasi Parti Mali Denetimi),
K: 2022/8 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2020/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi),
K: 2022/9 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2020/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi),
K: 2022/10 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2020/54 (Siyasi Parti Mali Denetimi),
K: 2022/11 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2020/56 (Siyasi Parti Mali Denetimi),
K: 2022/12 Sayılı Kararı
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
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