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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:
SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirli-
liği Kontrolü Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “su ortamlarının
kalite sınıflandırmaları ve kullanım amaçlarını” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 2- Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci, 9 uncu,

11 inci, 12 nci, 15 inci ve 20 nci maddeleri ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “Bakanlık”, “Atıksu alt-
yapı tesisleri yönetimi” ve “İdare” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye
aşağıdaki tanımlar eklenmiştir.

“Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,”
“Atıksu altyapı tesisleri yönetimi: Mahallin en büyük mülki amirinin bilgi, denetim ve

gözetimi altında atıksu altyapı tesislerinin inşası, bakımı ve işletilmesinden sorumlu olan, bü-
yükşehirlerde büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerini; belediye ve mücavir alan
sınırları içinde belediyeleri, organize sanayi bölgelerinde organize sanayi bölgesi yönetimini,
küçük sanayi sitelerinde kooperatif başkanlıklarını; serbest ve/veya endüstri bölgelerinde bölge
müdürlüklerini; kültür ve turizm koruma ve gelişme bölgelerinde, turizm merkezlerinde Kültür
ve Turizm Bakanlığını veya yetkili kıldığı birimleri, atıksu altyapı yönetimlerince kurulan koo-
peratiflerde kooperatif yönetimlerini, mevcut yerleşim alanlarından kopuk olarak münferit ya-
pılmış tatil köyü, tatil sitesi, turizm tesis alanlarında site yönetimlerini veya tesis işletmecile-
rini,”

“İdare: Yönetmelikte adı geçen idare;
a) 2872 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin

97 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca, çevrenin korunması ve çevre
kirliliğinin önlenmesine yönelik prensip ve politikaların belirlenmesi, standart ve ölçütler ge-
liştirilmesi, faaliyetleri sonucu alıcı ortamlara katı, sıvı ve gaz halde atık bırakarak kirlilik oluş-
turan veya oluşturması muhtemel her türlü tesis ve faaliyete izin verilmesi, izlenmesi ve de-
netlenmesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,

b) Kurum, kuruluş ve işletmelere işletme ve kullanım izni verilmesi ve denetim görevinin
ifasında yetkili olmak üzere; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
268 ila 275 inci maddelerine göre Sağlık Bakanlığını, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi
Teşvik Kanununa göre Kültür ve Turizm Bakanlığını, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararname-
sinin 385 inci maddesine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili mevzuatına göre diğer
kurum ve kuruluşları, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun
verdiği yetkiler doğrultusunda mülki amirleri, büyükşehir ve şehir belediye başkanlıklarını,

c) Atıksu altyapı tesislerinin bulunduğu yörelerde bağlantı izni ile bağlantı kalite kontrol
izin belgelerini veren ve kontrol eden atıksu altyapı tesisleri yönetimini,

d) 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans
Yönetmeliği uyarınca, alıcı ortama yapılacak deşarj ile derin deniz deşarjı konulu çevre izin-
lerinde;

1) Ek-1 listesinde belirtilen işletmeler için Bakanlığı,
2) Ek-2 listesinde belirtilen işletmeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Mü-

dürlüğünü,
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e) Yeraltı sularının kullanılması ve korunmasında 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı
Suları Hakkında Kanun, 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce
Yürütülecek Hizmetler Hakkında Kanun ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum
ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karar-
namesinin 121 inci maddesine göre Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü, 1 sayılı Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesinin 421 inci maddesine göre Tarım ve Orman Bakanlığını,

f) 2872 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde söz edilen faaliyetlerin durdurulması hâl-
lerinde Bakanlığı, Sağlık Bakanlığını ve mahallin en büyük mülki amirlerini,

g) 2872 sayılı Kanunun 20 nci ve 23 üncü maddelerinde belirtilen idari nitelikteki ce-
zaların verilmesinde mezkûr Kanunun 24 üncü maddesinde yetkili kılınan kamu kurum ve ku-
ruluşlarını,

h) Bir çevre yönetim planının birden fazla mülki idareyi içine alan havza kapsamında
oluşturulması gereği duyulduğu takdirde Bakanlığı,”

“Arıtma çamuru yönetim planı: Atıksu arıtma tesislerinde oluşan çamurun çevreyle
uyumlu bir şekilde yönetimini sağlamak üzere hazırlanan kısa, orta ve uzun vadeli programı
içeren planı,

Eşdeğer nüfus (E.N.): Atıksu arıtma tesisine giren ham atıksuyun debisi ile BOİ5 kon-
santrasyonu çarpımının 60’a bölünmesiyle (BOİ5 miktarı 60 gr/kişi/gün baz alınarak) elde edi-
len organik yük değerini,

Gri su: Siyah su (tuvalet suyu) haricindeki evlerden kaynaklanan atık suları,”
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler

eklenmiştir.
“k) Atıksu yönetiminde döngüsel ekonomi ilkelerine uygun olarak geri dönüşümün ve

yeniden kullanımın teşviki,
l) Gri suyun yeniden kullanımına uygun altyapının oluşturulması,”
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Arıtılmış evsel atıksuların tam arıtma ilkelerine göre sağlamaları gereken deşarj stan-

dartları, bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinde verilmiştir. Ayrıca toplam koliform ve ötrofikas-
yona yol açan azot ve fosfor elementlerinin alıcı göl ortamında, 30/11/2012 tarihli ve 28483
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde tanımlanan sınırlara
uyması esastır. Bakanlık, özellikle kirlilik ve ötrofikasyon kontrolü açısından göllere verilecek
evsel ve endüstriyel atıksuların bu Yönetmeliğin 31 inci ve 32 nci maddeleri uyarınca gerekli
deşarj standartlarını sağlamak amacıyla 8/1/2006 tarihli ve 26047 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğinde belirtilen deşarj standartlarını sağlayacak bir
ileri arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra göllere ve/veya bu kaynakları besleyen akarsulara deşarj
edilmesini ister. Bu konuda yapılacak yatırımların çok yüksek bulunması hâlinde, ekonomik
kıyaslaması yapılmak kaydıyla atıksuların söz konusu gölün su toplama havzası dışına kollektör
veya kapalı kanal sistemleriyle tahliyesi yapılır. Alınan bütün bu tedbirlere rağmen, alıcı ortam
olarak göl sularının kalitesinin mevcut kullanım durumlarını olumsuz yönde etkilediğinin tespit
edilmesi durumunda, su kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla bir havza koruma planı hazırlanır.
Bu yolla hazırlanacak koruyucu plana uyulması esastır.”

“Doğal göl ve baraj göllerinde yapılacak dip taraması ve oluşan dip tortusunun çevre
ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertarafına; ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri
alınarak Bakanlıkça karar verilir. Değerlendirmede dip çamurunun kalitesi ve miktarı, tarama
malzemesinin taşınacağı alandaki toprak ve yeraltı suyu kullanım durumları dikkate alınarak
karar verilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlen-
miştir.

“Madde 22- Yeraltı suyu kütlelerine doğrudan ve/veya dolaylı deşarjlara yönelik ya-
saklar ve izinler 7/4/2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeraltı Sularının
Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde
yürütülür.
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Her türlü düzenli depolama faaliyetleri için yeraltı sularında yapılacak kirlilik izleme
çalışmaları referans ve gözlem kuyularında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo-23 çerçe-
vesinde yürütülür. Gözlem kuyularının konumları ile ilgili olarak Devlet Su İşleri Genel Mü-
dürlüğünün görüşü alınır.

Faaliyetler sonucunda yeraltı sularında herhangi bir kirlenmenin tespit edilmesi duru-
munda; Bakanlık tarafından Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatı gereğince işlem yapılır. Kirlen-
meye sebebiyet veren faaliyet sahibi, oluşturdukları kirlenmeyi ortadan kaldırmak ve yeraltı
suyunun kalitesini referans izleme kuyusunda faaliyet başlamadan önce belirlenen kaliteye ge-
tirmek ve bu konudaki tüm masrafları karşılamakla yükümlüdür.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
yeniden düzenlenmiştir.

“Deniz Sularında Genel Kalite Kriterleri ve İzleme
Madde 24- Deniz suyu genel kalite kriterleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo

4’te belirtilmiştir.”
MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Herhangi bir faaliyet sonucunda doğal olarak kendiliğinden çıkan suları, herhangi bir

amaç için kullanmadan alıcı ortama deşarj eden ve alıcı ortamdaki suyun kalitesini olumsuz
yönde değiştirmediğini belgeleyenler, bu kapsama giren su miktarı için deşarj standartlarını
ihlal etmemiş sayılır ve atıksu konulu çevre izninden muaf tutulurlar. Ancak, kendiliğinden çı-
kan bu sular kaynağında ve deşarj noktasında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan ilgili sektör
tablosundaki parametreler dikkate alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
bilgisinde veya gözetiminde 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 defa izlenir. Bu işletmeler yukarıda
belirtilen suları kullanarak atıksu üretmeleri halinde atıksu konulu çevre iznine tabidir.”

“Yeraltından çıkarılarak enerji üretme ve ısıtma gibi amaçlarla kullanılan jeotermal
kaynak sularının alındığı formasyona reenjeksiyon ile bertaraf edilmesi zorunludur. Reenjek-
siyon ile bertaraf etmeyenlere işletme ruhsatı verilemez. Ancak reenjeksiyonun teknik olarak
mümkün olmadığının bilimsel olarak ispatlanması hâlinde, jeotermal atıksuların alıcı ortama
deşarj standartları; bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo-9.5 ve Tablo-19’daki parametreler
çerçevesinde jeotermal atıksu ve deşarj edileceği alıcı ortamdaki su için yapılacak analiz so-
nuçları, atıksuyun ve alıcı ortamın debisi ve alıcı ortamdaki suyun kullanım durumu dikkate
alınarak, Bakanlıkça belirlenir.”

“Kaplıca ve kür merkezlerinde kullanım sonucu oluşan jeotermal atıksuların alıcı orta-
ma deşarj standartları; bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo-9.5 ve Tablo-19’daki paramet-
reler çerçevesinde jeotermal atıksu ve deşarj edileceği alıcı ortamdaki su için yapılacak analiz
sonuçları, atıksuyun ve alıcı ortamın debisi ve alıcı ortamdaki suyun kullanım durumu dikkate
alınarak, Bakanlıkça belirlenir.

Jeotermal kaynaklarının üretim kuyularının test çalışmalarında ortaya çıkacak olan ter-
mal akışkanların çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkilemeden, Çevre, Şehircilik ve İk-
lim Değişikliği İl Müdürlüğünün uygun göreceği şekilde bertaraf edilmesi gerekir.

Jeotermal amaçlı kullanım, petrol, doğalgaz gibi faaliyetler sonucunda ortaya çıkan ve
reenjeksiyon yapılmasına izin verilen suların, reenjekte edildiği miktarının faaliyet sahibince
entegre çevre bilgi sistemi altında yer alan atıksu bilgi sistemine aylık olarak girilmesi zorun-
ludur.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı
Madde 28- Sulama suyunun kıt olduğu ve ekonomik değer taşıdığı yörelerde, 20/3/2010

tarihli ve 27527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller
Tebliğinde verilen sulama suyu kalite kriterlerini sağlayacak derecede arıtılmış atıksuların, ta-
rımsal sulama suyu olarak kullanılması teşvik edilir. Bu amaçla uygulanacak ön işlemler ve
yapılması gereken incelemeler Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliğine göre yapılır.
Bir atıksu kütlesinin bu tür kullanımlara uygunluğu, valilikçe Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünden
oluşturulacak komisyonca belirlenir.
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Evsel ve/veya endüstriyel nitelikli arıtılmış atıksular, Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik
Usuller Tebliğinde belirlenen farklı alanlarda Bakanlık uygun görüşü ile döngüsel ekonomi il-
kelerine uygun olarak yeniden kullanılabilir. Gri su ve yağmur sularının yeniden kullanım im-
kânlarının değerlendirilmesi esastır.

Arıtılmış atıksuların yeniden kullanımı için yapılan arıtım sonucunda oluşabilecek kon-
santre suların alıcı ortama deşarjında, alıcı ortamın ve konsantre suyun özellikleri dikkate alı-
narak Bakanlıkça belirlenecek alıcı ortam deşarj kriterlerinin sağlanması zorunludur.

Arıtılmış atıksuyunu yeniden kullananlar, kullanılan arıtılmış atıksuyun miktarını ve
kullanım amacını atıksu bilgi sistemine girmekle yükümlüdür.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “Denetlemelerde” ibaresinden sonra gel-
mek üzere “ve Çevre İzni aşamasında” ibaresi eklenmiş, sekizinci fıkrasında yer alan “veya
yirmidört” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, dokuzuncu fıkrasında yer alan “Atık su debisi 500
m3/gün üzerinde olan işletmelerin atıksu arıtma tesisi çıkış noktasında” ibaresinden sonra gel-
mek üzere “veya kanalizasyon sistemine atıksu bağlantısının yapıldığı yerde” ibaresi eklen-
miştir.

“Alıcı ortama atıksu deşarj standartları için bu Yönetmeliğin ekinde sınır değerler ve-
rilmiştir. Bunlar; iki saatlik kompozit çıkış suyu numunelerinden elde edilen konsantrasyonları
ifade eder.”

“İdare tarafından yapılacak denetlemelerde, alınacak anlık numuneler kontrol amacıyla
kullanılabilir. Bu durumda alınan anlık atıksu numune analiz sonuçlarının bu Yönetmeliğin
ekinde yer alan deşarj standartlarını %20’den fazla aşması durumunda yaptırıma esas olmak
üzere değerlendirme yapılır. pH ve sıcaklık parametreleri için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan
sınır değerler aynen uygulanır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Su
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ibaresi “Atıksu Arıtma Tesisleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ı) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (j) bendinde yer alan “deterjan sanayii;” ibaresi “deterjan sa-
nayii, sabun üretimi;” olarak değiştirilmiş, (k) bendine “demir çelik işleme tesisleri” ibaresinden
önce gelmek üzere “entegre demir çelik tesisleri, demir çelik üretimi,” ibaresi eklenmiş, (p)
bendine “ve Biodizel tesisleri” ibaresinden önce gelmek üzere “, içmesuyu dolum ve damacana
yıkama, çamaşırhane ve halı yıkama, petrol türevli atıksular-atık kabul tesisleri” ibaresi eklen-
miştir.

“a) Gıda sanayii sektörü; un fabrikaları, makarna fabrikaları, maya sanayii, süt ve süt
ürünleri, yağlı tohumlardan yağ çıkarılması ve sıvı yağ rafinasyonu, zeytin yağı üretimi, katı
yağ rafinasyonu, mezbahalar ve entegre et tesisleri, balık ve kemik unu üretimi, havyan kesimi
yan ürünleri işleme, sebze ve meyve yıkama ve işleme, bitki işleme, şeker üretimi, şekerleme,
çikolata, bisküvi üretimi, tuz işletmeleri, kültür balıkçılığı, su ürünleri değerlendirme, salamura
tesisleri ve buna benzer sanayi kuruluşları.”

“ı) Selüloz, kağıt, karton sanayii sektörü; saman, yıllık bitki ve odundan ağartılmamış
selüloz üretimi ile ağartılmamış selüloz ile üretilen kağıt ve kağıt mamulleri, saman, yıllık bitki
ve odundan ağartılmış selüloz üretimi ile ağartılmış selüloz ile üretilen kağıt ve kağıt mamülleri,
hurda kağıttan ağartılmamış ve ağartılmış selüloz üretimi ile bu selülozlar ile üretilen ve har-
manında hazır selüloz ve/veya odun hamuru ihtiva edebilen kağıt ve kağıt mamulleri, tutkal-
lanmış, tutkallanmamış en fazla %5 odun hamuru içeren odun hamursuz kağıt üretimi.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 32- Evsel nitelikli atıksu kaynaklarından doğrudan ve/veya kentsel arıtma tesis-

lerinden arıtılmış olarak çıkan suların alıcı ortama deşarjında istenen standart değerler, eşdeğer
nüfusu dikkate alınarak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 21’de ve Kentsel Atıksu Arıtımı
Yönetmeliğinde verilmiştir.

Eşdeğer nüfusu 2000’den az olan yerleşim yerlerinden oluşan atıksular, yerleşim yerinin
çevresel özellikleri dikkate alınarak, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek ve bu Yönet-
meliğin ilgili hükümlerini karşılayacak şekilde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Mü-
dürlüğünce uygun görülecek arıtma, sızdırmalı ferdi fosseptik veya sızdırmasız merkezi fos-
septik gibi bertaraf yöntemleri uygulanır.
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Yerleşim yerlerinden kopuk, eşdeğer nüfusu veya kapasitesi 2000 kişinin altında olan
otel, motel, tatil köyü, tatil sitesi ve yazlık siteler ile sanayi tesislerinin evsel nitelikli atık suları,
bölgedeki atıksu altyapı durumu dikkate alınarak, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek
şekilde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce uygun görülen arıtma ve/veya
bertaraf yöntemleri ile bertaraf edilir.

Bu atıksulardan teknik veya ekonomik olarak taşınması uygun olanlar, sızdırmaz nite-
likteki fosseptikte toplanarak vidanjör vasıtası ile kanalizasyon sistemi atıksu arıtma tesisi ile
sonuçlanan atıksu altyapı tesislerine ilgili atıksu altyapı tesisleri yönetiminin izni ile verilebi-
lir.

Evsel atık sularını sızdırmaz nitelikteki fosseptikte toplayan ve vidanjör vasıtası ile
atıksu altyapı tesislerine veren atıksu kaynakları, atıksu yönetimleriyle yaptıkları protokolü ve
vidanjörle atıksu bertarafı sonucunda aldıkları belgeleri beş yıl süreyle saklamak ve denetimler
sırasında görevlilere beyan etmek zorundadırlar.

İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen atıksuların vidanjör ile taşınması durumunda, vi-
danjörün ilgili atıksu altyapı tesisleri yönetimine ait olması veya yönetimden çalışma izni almış
olması gerekir. Büyükşehir belediyeleri tarafından çalışma izni verilen vidanjörlerin araç takip
sistemi ile donatılmış olması zorunludur. Atıksu üreticisi taşıma belgesini atıksularını verdiği
altyapı yönetimine onaylatmakla yükümlüdür.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 33- Eşdeğer nüfusu 10000’in altındaki toplama alanlarından gelen kentsel atık-

suların, alıcı ortamda yeterli seyreltme kapasitesinin bulunduğunun ayrıntılı mühendislik ça-
lışmaları sonucunda kanıtlanması hâlinde, derin deniz deşarjına izin verilebilir.

Özel çevre koruma bölgeleri, diğer koruma statüsü bulunan biyolojik çeşitliliğin zengin
olduğu yaşam alanları, doğal, kentsel, tarihi ve arkeolojik sit alanları, taşınmaz kültür varlık-
larının koruma alanları ile Bakanlık tarafından; deniz suyu kalitesi açısından riskli görülen
alanlarda kıyıdan yapılan deşarjlara sınırlama getirilebilir, derin deniz deşarjı yöntemi uygu-
lanması istenebilir ve seyrelme kapasitesine bakılmaksızın bu Yönetmeliğin ekinde yer alan
deşarj standartlarında kısıtlama yapılabilir.

Debisi 5.000 m3/gün’den az olan endüstriyel soğutma suları ve konsantre tuzlu suların,
denize deşarjları yüzme suyu alanları hariç olmak üzere deşarj noktasından itibaren 75 metre
yarıçaplı dairesel sınırda seyrelme, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 2’de belirtilen sey-
relme kriterlerini sağlamak şartıyla kıyıdan yapılabilir.

Debisi 5.000 m3/gün’den fazla olan endüstriyel soğutma suları ve konsantre tuzlu su-
ların bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 2’de belirtilen kriterleri sağlayacak şekilde derin
deniz deşarjı yöntemi uygulanır.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 34- Derin deniz deşarjıyla alıcı ortama verilebilecek atıksuların özellikleri aşa-

ğıdaki şekilde sınırlandırılmıştır:
a) Derin deniz deşarjı yapılacak olan evsel/kentsel atıksuların bu Yönetmeliğin ekinde

yer alan Tablo 1’de yer alan deşarj standartlarını sağlamaları gerekir. Bu tablolardaki sınır de-
ğerlerden fazla kirletici özellikler ihtiva eden suların denize boşaltımına izin verilmez.

b) Derin deniz deşarjı yapılacak olan endüstriyel atıksular için Tablo 2’de yer alan deşarj
standartlarına ilave olarak ilgili sektör tablosunda yer alan deşarj standartları uygulanır.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Tablo
23 te” ibaresi “Tablo 2’de” olarak, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ibaresi “Atıksu Arıtma
Tesisleri” olarak ve “Tablo 24’te” ibaresi “Tablo 3’te” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Tablo
22 de” ibaresi “Tablo 1’de” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Ön Yeterlilik/” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, dör-
düncü fıkrasında yer alan “Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 1’deki” ibaresi “Yerüstü Su
Kalitesi Yönetmeliğinin eklerinde yer alan” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye dördüncü fık-
radan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar ile aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklen-
miştir.

“İşletmenin Çevre İzin başvurusunda bulunabilmesi için atıksu arıtma tesisinin giriş ve
çıkışından farklı günlerde üç adet iki saatlik kompozit atıksu numunesi alınması ve çıkış analiz
sonuçlarının aritmetik ortalamasının belirtilen standartları sağlaması gerekir.”

“Arıtma yapmadan deşarj standartlarını sağlayan işletmeler için deşarj noktasından
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü gözetiminde farklı günlerde alınacak 3 adet
2 saatlik kompozit atıksu numunesi analiz sonuçlarının aritmetik ortalamasının, bu Yönetmelik
ekinde yer alan deşarj standartlarını sağlaması gerekir. Herhangi bir kompozit numunenin analiz
sonucu deşarj standardının %20’sinden fazla çıkması durumunda sonuçların aritmetik ortala-
masına bakılmaksızın olumsuz değerlendirilerek standartları sağlayacak uygun bir arıtma tesisi
kurulması ve işletilmesi istenir.

Kurulu kapasitesi 5.000 m3/gün ve üzerinde olan ve endüstriyel atıksu bağlı olan kent-
sel atıksu arıtma tesisleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü gözetiminde,
ayda bir olmak üzere yıl içerisinde tesis çıkışından 12 defa 2 saatlik kompozit numune alınarak
Bakanlıkça yetkilendirilmiş bir laboratuvarda Tablo 19 kapsamında izleme yapılır. Bir yıllık
izleme sonuçlarına göre alınan toplam numune sayısının %30’undan fazlasında Tablo 19’daki
limit değerleri aşan parametre/parametreler deşarj standartları tablosuna eklenmek üzere Ba-
kanlığa bildirilir ve yeni eklenen parametrelerin deşarj standartlarına uyum sağlanması ama-
cıyla belediyeye 1 yıl süre verilir. Bakanlık alıcı ortamın su kalitesine göre gerekli görmesi du-
rumunda kurulu kapasiteyi dikkate almaksızın bu fıkra hükmünü uygulayabilir.

Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atıksuların yönetimine ilişkin usul ve esaslar Ba-
kanlıkça belirlenir. Söz konusu atıksuların kontrolü ve takibi amacıyla; sağlık kuruluşunun ka-
nalizasyona bağlantı noktasından yılda en az 1 defa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl
Müdürlüğü gözetiminde veya bilgisi dâhilinde, ilgili atıksu altyapı tesisleri yönetimince alına-
cak atıksu örneğinde, BTEX ve AOX parametrelerinin analizi yapılır. Sağlık kuruluşlarından
kaynaklanan atıksuların alıcı ortama deşarj standartları Tablo 24’te verilmiştir.”

“Atıksu arıtma tesislerinde çalışan teknik personelin belgelendirilmesine ilişkin usul
ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“2872 sayılı Kanunun 11 inci maddesi çerçevesinde, atıksu altyapı tesisi yönetimlerince

kooperatif kurulması halinde bu kooperatifler atıksu yönetimine ilişkin yaptıkları iş ve işlemleri
Bakanlığa bildirirler.

Atıksu altyapı tesisleri yönetimleri ve münferit sanayi tesisleri işletmecileri tarafından
döngüsel ekonomi ilkelerine uygun olarak arıtma çamuru yönetim planı hazırlanır. Arıtma ça-
muru yönetim planının hazırlanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “yağ-
mur suları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, temassız soğutma suları” ibaresi ile aşağıdaki
cümleler eklenmiş, aynı fıkranın (h) ve (ı) bentlerinde yer alan “Tablo 25’te” ibareleri “Tablo
22’de” olarak değiştirilmiştir.
“Her türlü atık, atıksu ve arıtılmış atıksular yağmur suyu kanalına bağlanamaz. Tespit edilen
usulsüz bağlantılar ilgili atıksu altyapı tesisleri yönetimi tarafından kesilir.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer
alan “Tablo 25 te” ibareleri “Tablo 22’de” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinde yer alan “Çevre ve Orman Ba-
kanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ibaresi “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesinin altıncı kısmının dördüncü bölümü” olarak, “İl Çevre ve Orman Müdürlüklerince” iba-
releri “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerince” olarak, “İl Çevre ve Orman
Müdürlüğü” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü” olarak, “il çevre ve
orman müdürlüğü” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü” olarak de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “42 nci
maddenin (a) bendinde” ibaresi “42 nci maddede” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “il çevre ve orman müdürlüğüne” ibaresi “Çevre, Şe-
hircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “İl Çevre ve
Orman Müdürlüğüne” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne” olarak
değiştirilmiştir.

“Atıksu arıtma tesisi işletmecileri, arıtma tesislerinin verimli olarak çalıştığının izlen-
mesinden ve kayıtlarının tutulmasından sorumludur. Her türlü faaliyet sonucu oluşan atıksuların
bertarafına ilişkin verilerin atıksu üreticileri tarafından atıksu bilgi sistemine girilmesi ve gün-
celliğinin sağlanması zorunludur. İşletmeler atıksularının çıkış sularında deşarj izin belgesinde
belirtilen aralıklarla numune almakla, ölçüm ve analiz yapmak suretiyle kontrol etmekle, atık-
suların özellikleri ve miktarlarına ilişkin bilgileri belirlemek, belgelemek ve denetimlerde beyan
etmekle yükümlüdürler. İşletmeciler tarafından yapılan ölçüm ve analizlerin sonuçlarının ra-
porları en az beş yıl süreyle saklanmak zorundadır.”

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Geçici Madde 10- Büyükşehir belediyeleri ve il belediyeleri, kentsel atıksu arıtma tes-

islerinde arıtılan toplam atıksuyun en az %10’unun tarımsal sulamada ve rekreasyonel amaçla
kullanımının yanı sıra endüstriyel, çevresel ve diğer alanlarda yeniden kullanım potansiyelini
ve gerekli yatırım ihtiyacını belirlemek amacıyla hazırlayacakları fizibilite raporlarını bu mad-
denin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde Bakanlığa sunar. Bakanlık uygun görüşü ile
söz konusu yatırımların yapılması için il belediyelerine 3 yıl, büyükşehir belediyelerine 2 yıl
süre verilir.

Geçici Madde 11- Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan deşarj standartlarında bu maddeyi
ihdas eden Yönetmelik ile yapılan değişikliklere bu maddenin yayımı tarihinden itibaren; re-
vizyon yapılacak atıksu arıtma tesisleri için 1 yıl, yeniden yapılacak atıksu arıtma tesisleri için
3 yıl içerisinde uyum sağlanması zorunludur.

Geçici Madde 12- Bu Yönetmelikte yer almayan endüstri tipleri için bu Yönetmeliğin
31 inci maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi kapsamında oluşturulan deşarj standartları tab-
losunda yer alan KOI parametresinde yapılacak kısıtlama oranının belirlenmesi için ilgili tesis
tarafından bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Bakanlığa başvuru yapılır.

Geçici Madde 13- Bu maddenin yayımından önce faaliyette olup, 33 üncü maddenin
dördüncü fıkrası kapsamında olan ve kıyıya deşarj yapan işletmeler için bu Yönetmeliğin ekin-
de yer alan Tablo 2’de belirtilen seyrelme kriterlerini sağlamaları şartı ile kıyı deşarjına devam
edilmesine izin verilebilir. Ancak bu işletmeler bu maddenin yayım tarihinden itibaren iki yıl
içinde Tablo 2’de belirtilen seyrelme kriterlerini sağladığını belgelemek zorundadır.”

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinde yer alan “Çevre ve Orman” ibaresi
“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin eki ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 28- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 29- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

yürütür.
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İçişleri Bakanlığı (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)’ndan:

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI REHBERLİK

VE DENETİM BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Reh-
berlik ve Denetim Başkanlığının teşkilat ve görevleri ile Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Baş-
kanının, afet ve acil durum yönetimi denetçilerinin ve denetçi yardımcılarının görev, yetki ve
sorumluluklarını; denetime tabi olanların sorumluluklarını; afet ve acil durum yönetimi denet-
çileri ve denetçi yardımcılarının atanmalarını, denetçi yardımcılarının mesleğe alınmaları, ye-
tiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavları ve Rehberlik ve Denetim Baş-
kanlığı ile afet ve acil durum yönetimi denetçileri ve denetçi yardımcılarının çalışma usul ve
esaslarını düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim
Başkanlığının teşkilat ve görevleri ile Rehberlik ve Denetim Başkanı, afet ve acil durum yö-
netimi denetçileri ve denetçi yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları ile atanmalarını,
özlük haklarını, denetlenenlerin sorumluluklarını ve Başkanlık ile afet ve acil durum yönetimi
denetçileri ve denetçi yardımcılarının çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve
Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesinin 42 nci ve 55 inci maddeleri ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin ek 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

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

kında adli, mali ve disiplin işlemleri ile diğer idari işlemlerin yapılmasına gerek olup olmadı-
ğının tespiti amacıyla yapılan işlem ve faaliyetleri,

b) Bakan: İçişleri Bakanını, 
c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
ç) Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanını,
d) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,
e) Denetçi: Afet ve acil durum yönetimi denetçilerini,
f) Denetçi yardımcısı: Afet ve acil durum yönetimi denetçi yardımcılarını,
g) Disiplin soruşturması: Personelin disiplin hukukundan doğan sorumluluklarının sap-

tanması amacıyla yapılan işlem ve faaliyetleri,
ğ) Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS): İdarelerin faaliyetlerini yerine getirirken

hazırladıkları ve faaliyetlerinin delili olabilecek e-Yazışma Teknik Rehberine uygun belgelerin
içerik, üstveri, format ve ilişkisel özelliklerini koruyan, belgelerin ait olduğu fonksiyon veya
işlem için delil teşkil eden ve aidiyet zinciri içerisindeki yönetimini elektronik ortamda sağlayan
sistemi,
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h) Genel denetim: Birimlerin iş ve işlemlerinin kalitesini, verimini ve etkililiğini, hu-
kuka uygunluğunu ve hizmetlerdeki eksiklikleri tespit etmek, hizmet standartlarının iyileşti-
rilmesini sağlamak, yürütülen faaliyetleri performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre
analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, bu kapsamda personeli işbaşında değerlendirmek ama-
cıyla haberli veya habersiz olarak yapılan işlem ve faaliyetleri,

ı) Giriş sınavı: Denetçi yardımcılığına atanabilmek için KPSS sonuçlarına göre yazılı
ve sözlü olarak iki aşamalı veya sadece sözlü olmak üzere tek aşamalı olarak yapılan sınavı,

i) İnceleme: Başkanlığın organizasyon ve metot, malzeme, kadro, hizmet standartları,
çalışma yerleri, bütçe, kaynak kullanımı, mevzuat ve benzeri konularda durum ve sorunların
tespiti ve çözüm önerilerinin ortaya konulması ya da bu konularda geliştirilmesine yönelik ya-
pılan çalışmalar ile belirli bir konuda uygulanması gereken idari, mali ve hukuki işlemin ortaya
konulması, gerekçelendirilmesi ve önerilmesi amacıyla denetçiler ve denetçi yardımcıları ta-
rafından yapılan çalışmaları,

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

k) KPSS: 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yö-
netmelik hükümlerine göre yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

l) Ön inceleme: 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlile-
rinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca, aynı Kanun kapsamındaki suçlar bakımından
yetkili idari merci tarafından personel hakkında ittihaz edilecek soruşturma izni verilmesi veya
verilmemesi kararına dayanak teşkil etmek amacıyla; ön inceleme ile görevlendirilenler tara-
fından 4483 sayılı Kanun ve 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre
yapılan işlem ve faaliyetleri,

m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
n) Özel denetim: Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev icra eden birimlerinin

belirlenmiş bir konu veya proje dâhilinde yürütmekte oldukları iş ve işlemlerin denetlenmesini,
o) Rehberlik ve Denetim Başkanı: Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberlik ve Denetim

Başkanını,
ö) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı: Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberlik ve De-

netim Başkanlığını,
p) Soruşturma: Başkanlık merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin 19/4/1990 ta-

rihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
kapsamındaki suçlar bakımından sorumluluklarının saptanmasına yönelik olarak denetçiler ta-
rafından yapılan işlem ve faaliyetleri,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı ve Görev Merkezi
Teşkilat yapısı
MADDE 4- (1) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı; Rehberlik ve Denetim Başkanı, de-

netçi, denetçi yardımcıları ve diğer personelden oluşur.
(2) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı doğrudan Başkana bağlı olarak görev yapar.
(3) Denetçiler ve denetçi yardımcıları denetim, soruşturma, inceleme, ön inceleme,

araştırma ve disiplin soruşturması görevlerini Başkan adına yapar.
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(4) Denetçiler ve denetçi yardımcılarına Bakan, Başkan ile Rehberlik ve Denetim Baş-
kanı dışında hiçbir merci tarafından emir ve görev verilemez.

Görev merkezi ve Rehberlik ve Denetim Başkanına vekâlet
MADDE 5- (1) Rehberlik ve Denetim Başkanlığının görev merkezi Ankara’dır. Bu

merkez, denetçi ve denetçi yardımcılarının da görev merkezidir.
(2) Rehberlik ve Denetim Başkanı geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, Rehberlik

ve Denetim Başkanlığına Başkanın onayı ile atama şartlarını taşıyan denetçilerden biri vekâ-
leten görevlendirilir. Bu şartları taşıyan denetçi bulunmaması veya herhangi bir nedenle Reh-
berlik ve Denetim Başkanlığının boşalması durumunda vekâlet görevi Başkan Onayı ile belir-
lenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Rehberlik ve Denetim Başkanlığının Görev ve Yetkileri

Rehberlik ve Denetim Başkanlığının görev ve yetkileri
MADDE 6- (1) Rehberlik ve Denetim Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Bakan veya Başkanın emri ya da onayı üzerine; Başkanlık merkez ve taşra teşkila-

tının her türlü iş ve işlemleri ile personeli hakkında; denetim, inceleme, ön inceleme, araştırma,
soruşturma ve disiplin soruşturması işlemlerini yapmak.

b) Mevzuatın Başkanlığa tanıdığı denetim, inceleme, ön inceleme, araştırma, soruştur-
ma ve disiplin soruşturması yetkilerini kullanmak, hazırlanan raporları inceleyip değerlendir-
mek.

c) Denetime ilişkin denetim standartları ve ilkelerinin oluşturulmasını sağlamak, yön-
tem ve teknikleri geliştirmek, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve ve-
rimliliğini arttırıcı tedbirler almak.

ç) Başkanlıkça hazırlanan stratejik plan ve yıllık çalışma programlarında belirtilen hedef
ve amaçların uygulama sonuçlarını denetlemek.

d) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı personelinin özlük haklarına ilişkin tüm yazışma-
larını yapmak, takip etmek ve sonuçlarını ilgililere bildirmek.

e) Rehberlik ve Denetim Başkanlığının bütçe tertiplerindeki harcama oranlarını tespit
etmek, bir sonraki yılda ihtiyaç duyulacak bütçe çalışmalarını yapmak ve bütçe tekliflerini ha-
zırlamak.

f) Mevzuatta belirtilen ve Başkan tarafından verilen denetim hizmetleriyle ilgili benzeri
işleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Rehberlik ve Denetim Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Rehberlik ve Denetim Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 7- (1) Rehberlik ve Denetim Başkanı denetçi sıfat ve yetkisini haiz olup, Reh-

berlik ve Denetim Başkanının görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Rehberlik ve Denetim Başkanlığının 6 ncı maddede belirtilen görevlerini yürütmek.
b) Rehberlik ve Denetim Başkanlığını yönetmek, denetçi, denetçi yardımcıları ile diğer

personelin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek, gerektiğinde denetçi ve denetçi yardım-
cılarının çalışmalarını yerinde izlemek.

c) Gerektiğinde bizzat denetim, inceleme, ön inceleme, araştırma, disiplin soruşturması
veya soruşturma yapmak.

ç) Yıllık denetim programlarını hazırlamak ve Başkanın onayına sunmak.
d) Başkanlığa intikal eden ve denetim, inceleme, ön inceleme, araştırma, disiplin so-

ruşturması veya soruşturma gerektiren konularda Başkanın emri veya onayı ile denetçi görev-
lendirmek ve çalışmaları takip etmek.
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e) Denetçilerden gelen raporları denetçilerden oluşturulacak komisyon marifetiyle in-
celemek, varsa eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, raporda belirtilen değerlendirme veya
tespitlere ilişkin görüş birliğine varılmadığı hallerde Rehberlik ve Denetim Başkanlığı görüşünü
ekleyerek ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak tedbirleri ve yapılacak işlemlerin so-
nuçlarını takip etmek ve alınması gereken tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak.

f) Uygulamada, denetçiler arasında mevzuatın farklı yorumlandığı hallerde, bu farklı-
lığın giderilmesi için görüş ve uygulama birliğini sağlamak.

g) Rehberlik hizmetlerinin etkin olarak işletilmesi için, Rehberlik ve Denetim Başkan-
lığı ile Başkanlığın tüm birimleri arasında iletişimi sağlamak.

ğ) Rehberlik ve Denetim Başkanlığının organizasyon ve personel yapısında ihtiyaç du-
yulan değişiklikleri, gerekçeleri ile birlikte ilgili hizmet birimine bildirmek.

h) Denetçi yardımcılarının işe alınmalarını ve yetişmelerini sağlayıcı iş ve işlemleri
Başkanlığın ilgili Genel Müdürlüğü ile birlikte yürütmek ve gerekli tedbirleri almak.

ı) Denetçilerin hizmet içi eğitimlerini, mesleki ve ilmi çalışmalarını tanzim ve teşvik
etmek, gerekirse başarılı tetkik sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak.

i) Rehberlik ve Denetim Başkanlığının çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporları düzen-
lemek ve Başkana arz etmek.

j) Görev alanına giren konularda ve uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği
ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak, alınması gereken hukuki ve
idari tedbirler konusunda Başkana tekliflerde bulunmak.

k) Görev alanına ilişkin konularda görevlendirildiği komisyon, kurs, seminer ve top-
lantılara iştirak etmek.

l) Gerektiğinde görev alanına ilişkin konularda Başkanlığı yurt içi ve yurt dışında temsil
etmek, bu kapsamda verilen görevleri yerine getirmek.

m) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı personelinin; uygun görülen kurs, seminer, kon-
ferans ve benzeri faaliyetlere katılmalarını sağlamak, mesleki bilgilerini takip etme imkânla-
rının artırılmasını temin etmek ve görev alanındaki yayınların satın alınmasını sağlamak.

n) Rehberlik ve Denetim Başkanlığının ve denetçilerin giderlerini incelemek ve düzen
altında tutmak, Rehberlik ve Denetim Başkanlığının bütçe teklifini hazırlamak.

o) Denetçi ve denetçi yardımcılarının çalışmalarını, iş verimlerini, görevlerine olan il-
gilerini ve meslek gereğine göre hareket edip etmediklerini izlemek, gerekli gördüğü zaman-
larda bu çalışmaları yerinde denetlemek.

ö) Rehberlik ve Denetim Başkanlığının tüm faaliyet alanına ilişkin uygulama birliğinin
sağlanmasına yönelik rehber, talimat ve mevzuat hazırlanmasını ve bunların uygulanmasını
sağlamak.

p) Etik ilkeler ve temel mesleki nitelik standartlarının gereğinin yerine getirilmesini
sağlamak.

r) Başkanlığın görev alanına giren denetim, inceleme, ön inceleme, araştırma, disiplin
soruşturması ve soruşturma konularında yapılacak iş ve işlemler bakımından Bakanlıklar, ilgili
kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve mahalli idarelerden teknik hususlara ilişkin talepte
bulunmak.

s) Başkanın vereceği benzeri görevleri yapmak.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetçi ve Denetçi Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 8- (1) Denetçiler aşağıdaki görevleri yaparlar:
a) Başkanlık mevzuat hükümlerinin uygulanmasını; usulsüzlükleri ve hataları önleyici,

eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla denetlemek.
b) Görevlerini yaparken bizzat öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yol-

suzluk ve usulsüzlükler için, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere, durumu hemen Reh-
berlik ve Denetim Başkanına bildirmek, gecikmesinde sakınca bulunan ve delillerin kaybına
neden olabilecek hallerde delilleri toplamak.

c) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, tespit edilen
yanlış uygulama ve eksikliklerin giderilmesi ile düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin is-
tenen seviyede yürümesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve görüşlerini bir raporla
Rehberlik ve Denetim Başkanlığına bildirmek.

ç) Denetim, inceleme, ön inceleme, araştırma, disiplin soruşturması veya soruşturma
esnasında; işlerinin başından ayrılmaları sakıncalı görülen personelin izinlerinin, denetim, in-
celeme, ön inceleme, araştırma, disiplin soruşturması veya soruşturmanın sonuna bırakılmasını
ve izne ayrılanların görev başına dönmelerini istemek.

d) Önceki denetim, inceleme, ön inceleme, araştırma, disiplin soruşturması veya so-
ruşturma dolayısıyla gönderilmiş olan talimatların yerine getirilip getirilmediğini kontrol et-
mek.

e) Refakatlerine verilecek denetçi yardımcılarının meslekte yetiştirilmesini sağlamak
ve hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasına katılmak.

f) Görevlendirildikleri çeşitli konularda yurt içinde ve yurt dışında inceleme yapmak;
kurs, seminer gibi toplantılara katılmak ve sonuçlarını Başkanlığa bildirmek.

g) Rehberlik ve Denetim Başkanının denetim hizmetleri ile ilgili olarak vereceği benzeri
görevleri yapmak.

(2) Denetçiler, denetim, inceleme, ön inceleme, araştırma, disiplin soruşturması ve so-
ruşturma görevlerini yaparken, görevlilerin muhafaza ettikleri bütün belge ve defterleri, fotoğraf
ve video kayıtlarını, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamındaki bilgileri ve kayıt-
ları, para ve para hükmündeki evrak ve senetler ile mal ve eşyayı gizli de olsa görmeye, ince-
lemeye ve saymaya görevli ve yetkili olup yaptıkları çalışmalar ve hazırladıkları raporlardan
yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludur.

(3) Denetçiler, görevleri ile ilgili mevzuatta uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerek-
tiren hallerde merkezde Başkanlıktan, taşrada mülki amirlerden konuyla ilgili birimlerde çalışan
personelin görevlendirilmesini talep edebilirler. Başkanlık ve mülki amirler bu istemlerin ge-
reğini takdir ve ifa ederler. Bu fıkra kapsamında görevlendirilen personel yalnızca kendi uz-
manlık alanlarıyla ilgili konuları tetkik ederek tespit, görüş ve önerilerini denetçiye bildirir.

Denetçilerin ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma yetkileri
MADDE 9- (1) Denetçiler;
a) Ön inceleme görevlerini ve ön incelemenin gerektirdiği işlemleri, 4483 sayılı Kanun

hükümlerine,
b) Disiplin soruşturması görevlerini ve bu soruşturmanın gerektirdiği işlemleri,

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri ile 29/4/2021 tarihli ve
3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönet-
meliği hükümlerine,
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c) Soruşturma görevlerini ve soruşturmanın gerektirdiği işlemleri, 3628 sayılı Kanun
hükümlerine,

göre yürütür.
Denetçi yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 10- (1) Denetçi yardımcıları, Rehberlik ve Denetim Başkanının veya birlikte

çalıştığı denetçinin vereceği işleri yapmakla görevlidir.
(2) Denetçi yardımcılarının 8 inci maddede sayılan görevleri yapabilmeleri ve yetkileri

kullanabilmeleri, Rehberlik ve Denetim Başkanının onayı ile kendilerine yetki verilmesiyle
mümkündür.

ALTINCI BÖLÜM
Rehberlik ve Denetim Başkanlığının Çalışma İlkeleri, Usul ve Esasları

Denetçilerin çalışma ilkeleri
MADDE 11- (1) Denetçiler; Başkanlık merkez ve taşra teşkilatında yaptıkları denetim

ve inceleme faaliyetlerinde, Başkanlığın daha iyi hizmet vermesine, başta insan kaynağı olmak
üzere kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesine
yönelik çözümler ve öneriler getirir.

(2) Denetçiler, denetime tabi olan hususlar hakkında herhangi bir tarafın herhangi bir
nedenle doğrudan veya dolaylı etki, baskı, tehdit veya müdahalesine maruz kalmaksızın maddi
olaylara göre insan hakları, hukukun genel ilkeleri, ilgili mevzuat hükümleri ve kamu yararı
ilkesi doğrultusunda görev yapar.

(3) Denetçiler; rehberlik anlayışına dayanan eğitici, iyi uygulamaları için teşvik edici
ve güven arttırıcı, verimli, ekonomik ayrıca usulsüz iş ve işlemlerin önlenmesi için caydırıcı
ve etkin bir denetim sistemi uygular.

Denetçilerin uyacakları hususlar
MADDE 12- (1) Denetçiler;
a) 13/4/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri

Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,
b) 14/9/2010 tarihli ve 27699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denetim Görevlile-

rinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik,
ile belirlenmiş olan etik davranış ilkelerine uymakla yükümlüdürler.
(2) Denetçiler;
a) Mesleğin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışta

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

esas alırlar.
c) Görevlerini tarafsız, önyargısız ve hiç kimseye ayrıcalık yapmaksızın yerine getirirler.
ç) Görev yerlerinde kurumların, yönetim ve karar alma süreçlerine müdahale edemezler.
d) Belge ve kayıtlar üzerinde, göreve ilişkin tarih, imza ve işaret koymak suretiyle ya-

pılan açıklamalar dışında düzeltme ve ilave yapamazlar.
e) Görevleri nedeniyle öğrendikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar ve “hizmete

özel” gizlilik dereceli yazılar hariç diğer gizlilik dereceli yazılarını başkasına yazdıramazlar.
f) Göreve ilişkin kanaatlerini önceden ilgililere ve üçüncü kişilere açıklayamazlar.
g) Görevleri sebebiyle beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği durumlar dışında, görev-

leri ile ilgili kişilere konuk olamazlar, ikram ve hediyelerini kabul edemezler, alışveriş yapa-
mazlar ve borç ilişkisine giremezler.
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ğ) Görevlerin mesai saatlerinde yerine getirilmesi esastır. Ancak, görevin kapsam ve
niteliğinin gerektirdiği hallerde denetçiler mesai saatleri dışında da çalışmalarını devam etti-
rirler ve birimler ilgili personelin denetçilerle birlikte mesai saatleri dışında çalışabilmeleri için
gerekli tedbirleri alırlar.

Denetçilerin görevlendirilmesi

MADDE 13- (1) Denetçiler, Bakanın veya Başkanın emri veya onayı üzerine Rehberlik
ve Denetim Başkanından aldıkları emirle görev yapar.

(2) Görevlerin sonuçlarını Rehberlik ve Denetim Başkanlığına bildirirler.
Denetçilerin birlikte çalışmaları

MADDE 14- (1) Görevin niteliğine göre bir işte, birden çok denetçi görevlendirilebilir.
Bu durumda çalışmaları, kıdemli denetçi düzenler; işlerin süresinde bitirilmesini sağlayacak
önlemleri alır.

(2) Düzenlenecek rapor türüne ve içeriğine ilişkin olarak denetçiler arasında görüş ay-
rılığı olması halinde, çoğunluğun görüşüne uygun hareket edilir. Eşitlik halinde kıdemli de-
netçinin tercihine uyulur. Aykırı görüş ve önerilere raporda yer verilir.

(3) Ortak görevlerde, en kıdemli denetçi koordinasyondan sorumludur.
Mülkiye müfettişleriyle birlikte çalışma

MADDE 15- (1) Denetçiler Bakanın emri veya onayı üzerine mülkiye müfettişleri ile
birlikte denetim, inceleme, ön inceleme, araştırma, disiplin soruşturması ve soruşturma yapa-
bilirler.

(2) Bu görevlerde Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı koordinatörlük görevini yürütür
ve mülkiye müfettişi heyetin başkanıdır.

(3) Bu görevler, mülkiye müfettişlerinin tabi olduğu usul ve esaslara göre yürütülür ve
sonuçlandırılır.

Diğer personelle birlikte yapılacak çalışmalar

MADDE 16- (1) Denetim, inceleme, ön inceleme, araştırma, disiplin soruşturması ve
soruşturma görevlerinin kurum içi ve kurum dışı idari veya teknik konularda görevli personelle
birlikte yürütülmesi halinde; denetçiler çalışmayı koordine etmekle yükümlüdür.

İşlerin süresinde bitirilememesi ve işin devri

MADDE 17- (1) Denetçiler, kendilerine verilen işleri zorunlu ve istisnai haller dışında
Rehberlik ve Denetim Başkanlığınca belirtilen sürede tamamlar. Denetçiler, süresinde tamam-
lanamayacağı anlaşılan işler hakkında, varsa görevlendirme konusu olaydaki zamanaşımı sü-
releri de dikkate alınarak Rehberlik ve Denetim Başkanlığından ek süre talep edebilirler. Ala-
cakları emre göre hareket ederler.

(2) Denetçilere verilen işin devredilmemesi asıldır. Süresinde bitirilememesi ve devir
zorunluluğu doğması durumunda denetçiler sorumlu oldukları işleri, Rehberlik ve Denetim
Başkanının yazılı emri ile başka bir denetçiye devredebilir.

(3) Devredilecek işler için devri yapacak olan denetçi bir devir notu hazırlar. Hazırla-
nacak olan devir notuna; devredilen işin ne olduğu, işin hangi kısmının ne dereceye kadar in-
celendiği, iş hakkında ne gibi görüş veya kanaate varıldığı ve o işin özelliğine göre bundan
sonraki en uygun denetim, inceleme, ön inceleme, araştırma, disiplin soruşturması ve soruş-
turma şeklinin ne olması gerekeceği hakkındaki düşüncelerini yazar ve Rehberlik ve Denetim
Başkanına teslim eder.
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(4) Devreden denetçi, devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren
dizi pusulasının bir nüshasını, işe ait defter, belgeler ve devir notu ile birlikte, işi devralan de-
netçiye imza karşılığı verir. Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile dev-
reden denetçi tarafından Rehberlik ve Denetim Başkanlığına gönderilir. Üçüncü nüsha devreden
denetçide kalır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetçi Yardımcılığına Giriş

Denetçiliğe giriş

MADDE 18- (1) Denetçiliğe, denetçi yardımcısı olarak girilir. Denetçi yardımcılığına
atanabilmek için 20 nci maddede belirtilen şartları taşımak ve bu Yönetmelikte belirtilen giriş
sınavını kazanmak zorunludur.

Giriş Sınav Kurulu

MADDE 19- (1) Denetçi yardımcılığına giriş sınavı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
üzere, Başkanlık onayıyla Giriş Sınav Kurulu teşekkül ettirilir.

(2) Giriş Sınav Kurulu, Rehberlik ve Denetim Başkanı ve dört denetçi olmak üzere top-
lam beş üyeden oluşur. Bu sayıya ulaşmak için gerekli denetçi sayısı bulunmazsa, eksik kalan
üyeler Başkanın belirleyeceği daire başkanları arasından görevlendirilebilir. Ayrıca Başkan ta-
rafından dört yedek üye tespit edilir.

(3) Giriş Sınav Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Asıl
üyelerin katılmadığı toplantılara yedek üyeler katılır.

(4) Giriş Sınav Kurulu, giriş sınav sorularını hazırlar veya hazırlatır, giriş sınavını her
türlü şüphe ve tereddütten uzak şekilde düzenler, gerçekleştirir ve değerlendirir.

(5) Giriş Sınav Kurulu giriş sınavının değerlendirilmesi ve giriş sınavı ile ilgili diğer
esasların belirlenmesi konusunda yetkili ve görevlidir.

(6) Giriş Sınav Kurulu başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin,
ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldık-
ları sınavlarda görev alamazlar. Bunların yerine yedek üyeler katılır.

(7) Giriş Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
tarafından yerine getirilir.

Giriş sınavına katılma şartları

MADDE 20- (1) Denetçi yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki
şartları taşımaları gerekir:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını dol-

durmamış olmak.
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî

ve idarî bilimler, mühendislik ve mimarlık fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğ-
retim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

ç) Başvuru ilanında belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS’den
sınav ilanında belirtilen puan türlerinden belirtilen taban puanı almış olmak.

d) Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli
olmak.
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Giriş sınavı ilanı
MADDE 21- (1) Sınavın şekli, yeri ve zamanı, müracaat tarihi ve yeri, sınava katılma

şartları, atama yapılacak kadro ve sınava alınacak aday sayısı, öğrenim dalları ve kontenjanları
ile bunların KPSS puan türleri, sınav içeriği ve değerlendirme yöntemi, istenilecek belgelere
ilişkin bilgiler ile diğer hususlar giriş sınavı tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete ile
Cumhurbaşkanlığının belirlediği kurumun ve Başkanlığın kurumsal internet sitelerinde ilan
edilir.

Başvuruda istenen belgeler ve işlemler
MADDE 22- (1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:
a) T.C. Kimlik Numarası beyanı.
b) Sınav başvuru formu.
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği.
ç) KPSS sonuç belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği ya da bilgisayar çıktısı.
d) Yazılı özgeçmiş.
e) İki adet vesikalık fotoğraf.
f) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair

yazılı beyanı.
g) Sabıka kaydı olmadığına dair belge.
ğ) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.
(2) Sınav başvuru formunda; adayın adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olduğu

yükseköğretim kurumu ve gerekli diğer bilgileri bulunur.
(3) Birinci fıkrada sayılan belgelerin Başkanlığa en geç giriş sınavı duyurusunda belir-

lenen tarih ve saatte teslim edilmesi şarttır. Bu belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
Başkanlıkça tasdik edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

(4) Giriş sınavına kabul edileceklerin listesi Başkanlık internet sayfasında duyurulur.
Bu duyuruda adayın adı, soyadı, aday numarası, mezun olunan öğrenim dalı ve KPSS puanı
belirtilir.

(5) Sınav başvurularına, giriş sınavına kabul edileceklerin listesinin ilanından itibaren
yedi gün içinde itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Giriş Sınav Kurulunca itiraz tarihinden itibaren
en geç yedi gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla
on beş güne kadar uzatılabilir.

(6) Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş sınavına katılabilecekler arasında yer alanlar-
dan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılanlar giriş sınavına alınmaz. Bun-
lardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılır.

Giriş sınavı usulü ve yeri
MADDE 23- (1) Giriş sınavı; yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya sadece sözlü olmak

üzere tek aşamalı yapılabilir. Giriş sınavı iki aşamalı yapıldığı takdirde sınava, KPSS sonuçla-
rına göre başvuran adaylardan en yüksek puana sahip olandan başlanarak atama yapılacak kad-
ro sayısının en fazla yirmi katına kadar aday çağrılabilir.

(2) Sadece sözlü sınav yapılması halinde, belirlenen KPSS puan türüne göre yapılan
başvurular arasından, en yüksek puana sahip adaydan başlanmak üzere atama yapılacak kadro
sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır.

(3) Son sıradaki adayla eşit puana sahip adaylar da sınavlara çağrılır.
(4) Giriş sınavları Ankara’da yapılır.
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Yazılı sınavın uygulanması
MADDE 24- (1) Yazılı sınavı, öğrenim dalları ve kontenjanları itibarıyla kadro ve ih-

tiyaç durumuna göre Başkanlık veya yapılacak protokol çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığı,
üniversiteler veya ÖSYM tarafından yapılır.

(2) Yazılı sınav;
a) 20 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen hukuk, siyasal bilgiler, ik-

tisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden mezun olanlar için;
1) Maliye: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi,

Kamu Maliyesi,
2) İktisat: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası,

Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar,
3) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hu-

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

4) Muhasebe: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Mali Tab-
lolar Analizi,

b) 20 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen mühendislik ve mimarlık
fakültelerinden mezun olanlar için ise fakültelerin ilgili bölümlerinin müfredatı dikkate alınarak
belirlenen alan bilgisi,

konularından oluşur.
(3) Yazılı sınavda başarılı olabilmek için her sınav grubundan 100 tam puan üzerinden

en az 60 puan alınması ve tüm sınav gruplarının ortalama notunun en az 70 puan olması ge-
reklidir.

(4) Yazılı sınav sonucu, liste olarak veya her adayın kendi sınav sonucunu görebileceği
şekilde Başkanlığın internet sitesinde ilan edilir.

Sözlü sınavına çağrı
MADDE 25- (1) Yazılı sınav yapıldığı takdirde sözlü sınava yazılı sınavdan en yüksek

puana sahip adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katına
kadar aday, son sıradaki adayla eşit puan alanlar dâhil, sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınava çağ-
rılan adayların sözlü sınavın yeri, günü ve saati Başkanlığın internet sayfasında duyurulur.

Sözlü sınav
MADDE 26- (1) Sözlü sınavda; her aday için Giriş Sınav Kurulu Başkan ve üyeleri

tarafından 100 tam puan üzerinden not verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü
sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için Giriş Sınav Kurulu Başkan
ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 ol-
ması şarttır.

(2) Sözlü sınav, adayların;
a) 24 üncü madde uyarınca belirlenen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar,

(a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden
değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili
herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.
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Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi
MADDE 27- (1) Giriş Sınav Kurulu; giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak yapıldığı

takdirde yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamasını, sadece sözlü
olarak yapıldığı takdirde sözlü sınav sonucunu esas alarak kazananların listesini belirler. Giriş
Sınav Kurulu bu şekilde belirlediği nihai listeyi sözlü sınavın bittiği günü takip eden üç gün
içinde Başkanlığa teslim eder.

(2) Başkanlık, başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sınav ilanında belir-
tilen kadro sayısı kadar asıl adayın ve gerektiğinde sınav ilanında belirtilen kadro sayısının ya-
rısı kadar yedek adayın listesini Başkanlığın internet adresinde ilan eder.

(3) Bu sıralamaya tabi olanların puanlarının eşit olması halinde yazılı sınav puanı yük-
sek olana, sadece sözlü sınav ile alınanlarda ise KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

(4) Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar
için müktesep hak teşkil etmez.

(5) Asıl listedeki adaylardan atama olmadığı ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu
takdirde, Başkanlıkça gerekli görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren altı ay içerisinde
bu kadrolara yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere
sıralama yapılarak atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar
için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

(6) Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı
olarak Giriş Sınav Kuruluna yapılır. İtirazlar Giriş Sınav Kurulunca en fazla yedi gün içinde
incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.

(7) Giriş sınavı neticesinde sınavı kazanıp denetçi yardımcısı kadrolarına atananların
sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, atanamayanların sınavla ilgili belgeleri ise dava
açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınav tarihine kadar saklanır.

Denetçi yardımcılarının atanması
MADDE 28- (1) Giriş sınavını kazananlar denetçi yardımcılığı kadrolarına Başkanın

teklifi ve Bakanın onayı ile atanır. Atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 657 sayılı Kanun
hükümlerine göre yapılır.

(2) Sınavı kazananların denetçi yardımcılığı kadrolarına atanmaları için atama işleminin
yapılmasına ilişkin olarak Başkanlığın resmi internet sitesinde belirtilen süre içinde istenilen
belgelerle birlikte Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekir.

(3) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulun-
duğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılanların
ise atamaları iptal edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Denetçi Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Denetçi yardımcılarının yetiştirilmesinde gözetilecek genel ilkeler
MADDE 29- (1) Denetçi yardımcılarının yetiştirilmesinde aşağıdaki genel ilkeler gö-

zetilir:
a) Kişiliklerinin mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirilmesi.
b) Çalışma alanına giren mevzuat ile ulusal ve uluslararası denetim standartları ve yön-

temleri konusunda bilgi, deneyim ve uzmanlık kazanmalarının sağlanması.
c) Bilimsel çalışma, araştırma ve teknolojinin getirdiği yeniliklerden yararlanma alış-

kanlığının kazandırılması.
ç) Denetim, inceleme, ön inceleme, araştırma, disiplin soruşturması ve soruşturma usul-

leri ile raporlama tekniklerinin öğretilmesi.
d) Bilimsel çalışma ve araştırmalar ile mesleki, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma-

larının özendirilmesi.
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Denetçi yardımcılarını yetiştirme programı
MADDE 30- (1) Denetçi yardımcıları, üç yıllık yardımcılık döneminde aşağıda yer

alan birinci, ikinci ve üçüncü dönem çalışma programına göre yetiştirilir:
a) Birinci dönem çalışmaları; Rehberlik ve Denetim Başkanlığı tarafından Rehberlik

ve Denetim Başkanlığı yetki alanına giren denetim, inceleme, ön inceleme, araştırma, disiplin
soruşturması ve soruşturma ile ilgili mevzuatın denetçi yardımcılarına öğretilmesi, lisan bilgi-
lerinin geliştirilmesi amacı ile hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.

b) İkinci dönem çalışmaları;
1) Bu dönem çalışmalarında, Başkanlık merkez ve taşra teşkilatının denetimi grup ha-

linde yapılır. Bu denetimler, denetçi yardımcılarını yetiştirmeye yönelik özel amaçlı denetim-
lerdir. Yetiştirme görevi denetçi yardımcılarının sayısına göre bir veya birkaç denetçiye veri-
lir.

2) Denetçi yardımcıları belirtilen süre içinde refakatinde bulundukları denetçinin de-
netimi ve gözetimi altındadır. Kendilerine verilen görevleri denetçinin talimatına göre yerine
getirir. Tek başlarına denetim, inceleme, ön inceleme, araştırma, disiplin soruşturması ve so-
ruşturma yapamaz ve rapor düzenleyemez. Denetçi yardımcılarının yetiştirilmesi için Rehberlik
ve Denetim Başkanlığınca bir çalışma programı düzenlenir.

3) Bu dönemde denetçi yardımcıları denetim, soruşturma, ön inceleme, inceleme ve
araştırma konularında yetiştirilmek üzere mülkiye müfettişlerinin refakatinde 60 günü geçme-
mek üzere görevlendirilebilir.

c) Üçüncü dönem çalışmaları;
1) Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren denetçi yardımcılarına yanında

çalıştıkları denetçilerin görüşleri de alınarak Rehberlik ve Denetim Başkanı tarafından denetim,
inceleme, ön inceleme, araştırma, disiplin soruşturması ve soruşturma yetkisi verilebilir.

2) Resen denetim, inceleme, ön inceleme, araştırma, disiplin soruşturması ve soruştur-
maya yetkili kılınan denetçi yardımcıları resen veya lüzumu halinde diğer denetçi yardımcıla-
rıyla veya denetçilerle birlikte görev yapar.

3) Denetçi yardımcılarının üçüncü döneme ait çalışmaları, yetişmelerinin tamamlanması
hususu da göz önünde tutularak Rehberlik ve Denetim Başkanlığınca düzenlenir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Denetçiliğe Atanma

Tez hazırlanması
MADDE 31- (1) Denetçi yardımcıları, aylıksız izin ile toplamda üç ayı aşan hastalık

ve refakat izinleri hariç iki yıllık fiili hizmetinin bitiminden itibaren bir ay içinde Başkanlığın
görev alanı ile ilgili konularda üç tez konusu seçer ve bunlardan bir tanesi Rehberlik ve Denetim
Başkanının onayı ile tez konusu olarak belirlenir. Seçilen tez konusunun uygun bulunmaması
halinde, denetçi yardımcısı on beş gün içinde üç yeni tez konusu seçer. Tez konusunun ikinci
defa uygun bulunmaması veya denetçi yardımcısının belirlenen süre içinde geçerli bir mazereti
olmaksızın tez konularını sunmaması halinde tez konusu Rehberlik ve Denetim Başkanı tara-
fından bir ay içinde resen belirlenir. Belirlenen tez konusu, denetçi yardımcısına tebliğ edilmek
suretiyle kesinleşir.

(2) Denetçi yardımcısı, tez konusunun kesinleşmesinden itibaren en geç bir ay içeri-
sinde, kendisine rehberlik etmek ve tezin bilimsel tez yazım usul ve esaslarına, seçilen konunun
niteliğine, Başkanlığın görev alanı ile ilgili hususlara uygunluğunu temin etmek için bir danış-
man belirler ve Rehberlik ve Denetim Başkanının onayına sunar. Rehberlik ve Denetim Başkanı
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gerektiğinde başka bir danışman da belirleyebilir. Tez danışmanı, denetçi yardımcısına tez ha-
zırlama sürecinde yardımcı olmak maksadıyla tavsiyelerde bulunur. Tez danışmanı, denetçi-
lerden, uzmanlardan ya da Başkanlık teşkilatında görev yapan ve daha önce lisansüstü prog-
ramlarda akademik çalışma yapmış, konusunda uzman kamu görevlileri arasından belirlenir.
Gerektiğinde yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyelerinden de danışman belirle-
nebilir.

(3) Denetçi yardımcısı, tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içeri-
sinde, hazırladığı tezi sunmak zorundadır. Süresi içinde tezlerini sunmayanlara bir defaya mah-
sus altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

(4) Tez ile ilgili diğer hususlar Rehberlik ve Denetim Başkanının teklifi ve Başkanın
onayı ile belirlenir.

Tezin değerlendirilmesi ve savunulması
MADDE 32- (1) Tez danışmanının tez hakkındaki yazılı görüşünü içeren raporu ile

birlikte Rehberlik ve Denetim Başkanlığına sunulan tezler, Tez Değerlendirme ve Yeterlik
Sınav Kurulunca değerlendirilir. Tezler, Tez Değerlendirme ve Yeterlik Sınav Kurulu tarafından
tez danışmanının değerlendirme görüşleri de dikkate alınarak en geç iki ay içinde incelenir.
Denetçi yardımcısının hazırlayacağı tezin, kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içer-
mesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir. Tez konusunun başka bir kurum ve ku-
ruluşta müfettişlik, denetçilik, uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka ad altında içerik
ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip savunulmamış olması esastır. İntihal yapıldığı
tespit edilen tez geçersiz sayılır; denetçiliğe atanmış olsa dahi ilgili kişinin ataması iptal edilir
ve hakkında idari işlem yapılır.

(2) İki aylık sürenin ya da incelemenin bitiminden itibaren, on beş gün içinde tezini
sözlü olarak savunması için denetçi yardımcısı Tez Değerlendirme ve Yeterlik Sınav Kuruluna
çağrılır. Tezin değerlendirilmesi oylama ile yapılır. Başarılı veya başarısız şeklinde kullanılan
oylarda, oy çokluğu ile karar verilir. Tezin başarısız sayılması halinde Tez Değerlendirme ve
Yeterlik Sınav Kurulu tarafından hazırlanacak gerekçeli rapor Rehberlik ve Denetim Başkan-
lığınca ilgiliye tebliğ edilir.

(3) Tezin, düzeltmeye gidilmesi şartı ile başarılı sayılması halinde, tespit edilen eksiklik
ve yanlışlıkların giderilmesi için ilgili denetçi yardımcısına iki aydan fazla olmamak üzere süre
verilir ve bu süre Rehberlik ve Denetim Başkanlığına bildirilir. Tez Değerlendirme ve Yeterlik
Sınav Kurulunun gerekli düzeltmelerin yapıldığına kanaat getirmesi halinde tez başarılı sayılır.
Düzeltilen tezlerin değerlendirmesi birinci fıkraya göre yapılır. Tez değerlendirme sonuçları
yeterlik sınavından en az iki ay önce duyurulur ve ilgililere tebliğ edilir.

(4) Tezleri başarısız sayılan denetçi yardımcılarına, tezlerini sunmaları veya 31 inci
maddeye göre başka bir konuda tez hazırlamaları için bir defaya mahsus altı ayı aşmamak üzere
ilave süre verilir. Geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan denetçi yardımcısının
tezi başarısız sayılır. Geçerli mazereti olan denetçi yardımcısı için ayrı bir savunma tarihi be-
lirlenir.

(5) Denetçi yardımcılarından; verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci
defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, denetçi yardımcısı unvanını kaybederler ve
Başkanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Yeterlik sınavı
MADDE 33- (1) Denetçi yardımcıları; aylıksız izin ile toplamda üç ayı aşan hastalık

ve refakat izinleri hariç en az üç yıl fiilen çalışmış olmak, tez hazırlamak ve bu tezin Tez De-
ğerlendirme ve Yeterlik Sınav Kurulu tarafından kabul edilmesi kaydıyla yapılacak yeterlik sı-
navına girmeye hak kazanır.
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(2) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya sadece sözlü olmak üzere tek
aşamalı yapılır. Sınavın tarihi, yeri ve saati sınavdan en az iki ay önce ilgililere bildirilir.

Tez Değerlendirme ve Yeterlik Sınav Kurulu
MADDE 34- (1) Tez Değerlendirme ve Yeterlik sınavı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek

üzere, Başkanlık onayıyla Tez Değerlendirme ve Yeterlik Sınav Kurulu teşekkül ettirilir.
(2) Tez Değerlendirme ve Yeterlik Sınav Kurulu, Rehberlik ve Denetim Başkanı ve dört

denetçi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Bu sayıya ulaşmak için gerekli denetçi sayısı
bulunmazsa, eksik kalan üyeler Başkanın belirleyeceği daire başkanları arasından görevlendi-
rilebilir. Ayrıca başkan tarafından dört yedek üye tespit edilir.

(3) Tez Değerlendirme ve Yeterlik Sınav Kurulu yeterlik yazılı ve/veya sözlü sınav so-
rularının hazırlanması veya hazırlatılması, değerlendirilmesi ve sınavlar ile ilgili diğer esasları
belirlemekte yetkili ve görevlidir.

(4) Tez Değerlendirme ve Yeterlik Sınav Kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar
oy çokluğuyla alınır. Asıl üyelerin katılmadığı toplantılara yedek üyeler katılır.

(5) Tez Değerlendirme ve Yeterlik Sınav Kurulu başkan ve üyeleri; kendilerinin, bo-
şanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının
veya evlatlıklarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Bunların yerine yedek üyeler katı-
lır.

(6) Tez Değerlendirme ve Yeterlik Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri, Yönetim
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

Yeterlik sınavı konuları
MADDE 35- (1) Denetçi yardımcılarının üç yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi

ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınavı programında aşağıda yer alan
denetim, inceleme, ön inceleme, araştırma, disiplin soruşturması ve soruşturma ile mevzuat ve
uygulama yöntemleri ve diğer konular yer alır:

a) Mevzuat ve uygulamaları;
1) Anayasa.
2) Başkanlık görev alanı ile ilgili mevzuat.
3) 657 sayılı Kanun ile ilgili hükümler.
4) Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği.
5) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.
6) 5271 sayılı Kanun.
7) 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (Genel Esaslar).
8) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu.
9) 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu.
10) 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu.
11) 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu.
12) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu.
13) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu.
14) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu.
15) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu.
16) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu.
17) 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (Genel Hükümler).
18) 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu.
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19) 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş
Kanunu.

20) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu.
21) 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.
b) Denetim, inceleme, ön inceleme, araştırma, disiplin soruşturması ve soruşturma yön-

temleri;
1) 4483 sayılı Kanun.
2) 3628 sayılı Kanun.
3) 5271 sayılı Kanun.
4) 5237 sayılı Kanunun memur suçlarına dair hükümleri.
5) İlgili diğer kanun, Cumhurbaşkanı kararnamesi, yönetmelik, yönerge ve bu Yönet-

melikte belirtilen hususlar.
c) Tez Değerlendirme ve Yeterlik Sınav Kurulu tarafından Başkanlığın görev alanı çer-

çevesinde belirlenen diğer konular.
(2) Sözlü sınavda birinci fıkrada belirtilen sınav konularına ilaveten, adayların mesleki

bilgileri ve yetişme dönemindeki çalışmaları dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
Yeterlik sınavı notlarının değerlendirilmesi ve denetçiliğe atanma
MADDE 36- (1) Yeterlik sınav puanı; yeterlik sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması

halinde yazılı sınav ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak elde edilir. Yeterlik
sınavının sözlü olarak yapılması halinde ise sözlü sınav puanı yeterlik sınav puanı olarak esas
alınır.

(2) Yazılı sınav kağıtları, yeterlik sınav kurulu üyeleri tarafından 100 tam puan üzerin-
den değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için üyelerin verdiği puanların aritmetik
ortalamasının en az 70 olması gerekir.

(3) Sözlü sınavda denetçi yardımcıları;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.
(4) Denetçi yardımcıları, Tez Değerlendirme ve Yeterlik Sınav Kurulu üyeleri tarafından

üçüncü fıkranın (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı konuların her biri için ise
10’ar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sı-
navda başarılı sayılmak için Tez Değerlendirme ve Yeterlik Sınav Kurulu üyelerinin 100 tam
puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

(5) Yeterlik sınav sonuçları ilgili denetçi yardımcılarına, sınavın bitimini takip eden en
geç on iş günü içinde yazılı olarak bildirilir.

(6) Yeterlik sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonucunun açıklanmasından itibaren beş
iş günü içinde yazılı olarak Tez Değerlendirme ve Yeterlik Sınav Kuruluna yapılır. Bu itirazlar,
Tez Değerlendirme ve Yeterlik Sınav Kurulu tarafından en geç iki iş günü içinde incelenir ve
sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
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(7) Yeterlik sınavında başarılı olanlar Rehberlik ve Denetim Başkanının önerisi, Baş-
kanın teklifi ve Bakanın onayı ile denetçi kadrolarına atanır.

Yeterlik sınavını kazanamayanlar ve sınava girmeyenler

MADDE 37- (1) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak ka-
zandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci
kez sınav hakkı verilir. Bu süre sonunda da yeterlik sınavında başarı göstermeyenler veya ikinci
yeterlik sınav hakkını kullanmayanlar denetçi yardımcısı unvanını kaybeder ve Başkanlığın
merkez teşkilatında münhal bulunan durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanır.

ONUNCU BÖLÜM

Kıdem ve Denetçilik Güvencesi

Denetçilerin kıdemi

MADDE 38- (1) Denetçilerin yönetimi, çalışması ve yetişmeleri gibi konularda meslek
kıdemi esası uygulanır. Kıdem; sınav dönemi aynı olan denetçi yardımcıları arasında giriş sı-
navındaki başarı sırasına göre, denetçiler arasında ise yeterlik sınavındaki başarı sırasına göre
belirlenir. Dönemleri farklı olanlar arasındaki kıdem ise dönemleri arasındaki sıraya göre be-
lirlenir.

(2) Denetçi sıfatını kazandıktan sonra görevinden ayrılanlardan yeniden atananların kı-
demi, kendi dönemlerinin sonunda; bu dönemden kimse kalmamış ise bir önceki dönemin so-
nunda olacak şekilde belirlenir.

(3) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı yaptıktan sonra denetçiliğe dönenler, dönemlerinin
en kıdemlisi sayılır. Aynı dönemde bu durumda birden fazla denetçi var ise bunların kıdem sı-
rasının tespitinde ayrıca kendi aralarındaki kıdem esas alınır.

(4) Rehberlik ve Denetim Başkanlığına, ilgili mevzuat uyarınca atananlardan; yeterlik
sınavında başarı göstermek suretiyle müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör unvanlarından
birini iktisap edenlerin denetim mesleğinde geçen süreleri ile üst kademe kamu yöneticilikle-
rinde geçen sürelerinin tamamı, denetim mesleğinden olmayanların ise hizmet sürelerinin yarısı
denetim meslek kıdeminden sayılır.

Rehberlik ve Denetim Başkanlığından nakil veya çekilme suretiyle ayrılan denetçilerin

tekrar kabulleri

MADDE 39- (1) Rehberlik ve Denetim Başkanlığından çekilme suretiyle veya naklen
ayrılan denetçiler, göreve dönmek istediklerinde tutum ve davranışları yönünden denetçiliğe
engel bir durumları yoksa kadro durumları dikkate alınarak Rehberlik ve Denetim Başkanının
teklifi ve Başkanın olumlu görüşü doğrultusunda kazanılmış haklarıyla yeniden atanabilir.

(2) Denetçi sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan denetçiliğe yeniden
atananlar, kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınır.

Denetçilik güvencesi

MADDE 40- (1) Denetçiler, kendi istekleri dışında veya denetim hizmetlerinin gerek-
leriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alı-
namaz ve diğer idari görevlere atanamaz.

(2) Açık olan maddi ve hukuki durumun bilerek değiştirilmesi veya başka türlü göste-
rilmesi ya da Denetçiliğin ve etik ilkelerin gereklerine uyulmaksızın rapor düzenlenip zarara
yol açılması gibi haller hariç olmak üzere, denetçilerin düzenledikleri raporlardaki kanaat ve
teklifleri sebebiyle sorumlu tutulmaması esastır.
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Denetim programının uygulanması
MADDE 41- (1) Denetim programları, Başkanlık emri ve denetim esasına göre düzen-

lenerek uygulanır. Uygulama esasları programda ayrıca belirtilir.
ON BİRİNCİ BÖLÜM

Rehberlik, Genel ve Özel Denetimler ve Hazırlanacak Raporlar ile
Raporların Değerlendirilmesi

Rehberlik, genel ve özel denetim
MADDE 42- (1) Rehberlik; birimlerin ve personelin iş ve işlemlerinde yönetim ve

kontrol sistemlerinin geçerli ve tutarlı hale gelmesine, hizmetin sunumunda en uygun seçeneğin
tercih edilmesine, ayrıca mevzuatın doğru uygulanmasına katkı sağlayacak bilgi ve tecrübe
aktarımında bulunulmasıdır.

(2) Genel denetim; birimlerin faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı
olmak, birimlerin ve personelin gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir
ve tutarlı hale gelmesine rehberlik etmek ve elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere
duyurmak suretiyle yapılmasıdır.

(3) Özel denetim; Başkanlığın merkez ve taşra birimlerinde yürütülen görevler arasında
belli bir konunun veya yürütülen bir proje faaliyetinin Başkanlığın stratejik hedef ve planları
ile uyumlu olacak şekilde yerine getirilmesinin denetlenmesi, görev icra eden birimlerin yapmış
oldukları çalışmaların görev ve iş tanımlamalarına uygunluk açısından denetlenmesidir.

Genel denetim uygulaması
MADDE 43- (1) Genel denetim programları, yıllık olarak düzenlenir. Başkanlık taşra

teşkilatının üç yılda bir denetimi esas alınarak yürütülür. Gerekli hallerde bu süre değiştirile-
bilir.

(2) Programlar, denetimin yapılacağı yılın Ocak ayında Başkanın onayına sunulur.
(3) Programlar, denetimin başlama tarihinden en az on gün önce görevlendirilecek per-

sonele bildirilir.
(4) Programda görev alacak personelin tespiti, Rehberlik ve Denetim Başkanlığınca

yapılır.
(5) Merkez birimlerinin denetiminde de aynı usul izlenir.
(6) Genel denetim faaliyetlerinin koordineli bir şekilde yürütülmesi, Rehberlik ve De-

netim Başkanı tarafından sağlanır.
(7) Yıllık denetim programında Başkanın onayı ile değişiklik yapılabilir.
(8) Mülkiye müfettişlerince yapılan genel ve özel teftişlerde denetçi talep edilmesi du-

rumunda mevcut iş programı çerçevesinde görevlendirme yapılabilir.
Özel denetim uygulaması
MADDE 44- (1) Özel denetim, Bakan veya Başkan tarafından bizzat incelenmesi is-

tenen konuda direktif verilmesi durumunda icra edilir.
(2) Başkanlığa bağlı merkez birimleri ve il valilikleri, belli konulardaki faaliyet ve iş-

lemlerin özel denetime tabi tutulması konusunda talepte bulunabilirler. Bu taleplerin özel de-
netime tabi tutulması, Rehberlik ve Denetim Başkanının uygun görüşü ve Başkanın onayı ile
yapılır.

(3) Başkanlığın görev alanına giren belli bir konu hakkında denetçiler tarafından özel
denetim raporu düzenlenmesine ilişkin önerilerde bulunulabilir. Bu öneriler Rehberlik ve De-
netim Başkanı tarafından değerlendirilir. Rehberlik ve Denetim Başkanı tarafından yapılan de-
ğerlendirmenin sonucu Başkana sunulur. Başkan tarafından onay verilmesi durumunda özel
denetim yapılmasına karar verilir.
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Genel ve özel denetimin yürütülme esasları
MADDE 45- (1) Genel ve özel denetimler, hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla denet-

lenecek yerde yapılır.
(2) Genel ve özel denetimler, eğitim ve rehberlik esas alınarak yürütülür.
(3) Genel ve özel denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde ilgililerle toplantı dü-

zenlemek suretiyle de bilgi alınabilir.
Genel ve özel denetim raporları
MADDE 46- (1) Genel ve özel denetimler sonunda her birim için ayrı bir “denetim ra-

poru” düzenlenir. Ancak gerektiği hallerde birden fazla rapor düzenlenebilir. Düzenlenen ra-
porlar Başkanlığa verilir. Genel ve özel denetim raporlarının mahallinde düzenlenmesi esastır.

Genel ve özel denetim raporlarının kapsamı
MADDE 47- (1) Raporlar, esas itibarıyla yürütülen hizmetlerin mer’i mevzuata uy-

gunluk içinde yürütülüp yürütülmediğinin tespiti, değerlendirilmesi ve önerileri kapsayacak
şekilde düzenlenir.

(2) Önemli olmayan eksiklikler ve yanlışlıklar için görevlilere sözlü açıklamalar yap-
makla yetinilebilir. Gerektiğinde denetim sırasında bunların giderilmesi sağlanır.

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

Genel ve özel denetim raporlarının teslimi, dağıtımı ve saklanması
MADDE 48- (1) Denetçiler tarafından genel denetim sonucunda düzenlenen raporlar-

dan; merkez teşkilatındaki birimler ile doğrudan Başkana bağlı birimlere ilişkin olanlar ilgili
birime, taşra teşkilatına ilişkin olanlar ise ilgili valiliğe teslim edilir, ayrıca Rehberlik ve De-
netim Başkanlığına da sunulur.

(2) Denetçiler tarafından özel denetim sonucunda düzenlenen raporlar doğrudan Reh-
berlik ve Denetim Başkanlığına sunulur. Bu raporların sonucu Rehberlik ve Denetim Başkan-
lığının yapacağı değerlendirme sonrasında Başkan tarafından verilecek karara göre belirlenir.

(3) İlgili birimler, raporları ve bunlarla ilgili olarak verilen emir ve yazıları özel bir dos-
yada saklarlar. Bunların saklanmasından, devir ve tesliminden, birimlerin amirleri ve ilgili per-
sonel birlikte sorumludurlar.

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

raporun teslim tarihinden itibaren otuz gün içinde denetlenen birim tarafından cevaplandırılarak
silsile yoluyla Başkanlığa bildirilir.

(2) Merkez birimlerinin genel denetimi sonucunda düzenlenen raporlarda eleştiri ve
öneri konusu yapılan hususlar, raporun teslim tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili birim
amiri tarafından cevaplandırılarak Rehberlik ve Denetim Başkanlığına bildirilir.

Denetim raporlarının Rehberlik ve Denetim Başkanlığınca ve ilgili birimlerce
değerlendirilmesi

MADDE 50- (1) Genel ve özel denetim raporları Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ta-
rafından incelenir. Bu raporlarda yer alan tavsiye ve eleştirilerden uygun görülmeyenler ge-
rekçesi ile birlikte raporu tanzim eden denetçiye yazılı olarak bildirilir. Ayrıca yazının bir ör-
neği, denetim raporuna eklenmek üzere Başkanlığın ilgili birimine gönderilir.

(2) Raporlar, ilgili birimler tarafından, kendilerine tesliminden itibaren otuz gün içinde
incelenir.
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(3) Merkez birimleri incelemeyi müteakip aşağıdaki işlemleri yapar:
a) Raporlarda yer alan eleştiri ve önerilere katıldıkları takdirde bunları, gereğinin ya-

pılması için en geç beş gün içinde denetlenen birime intikal ettirirler.
b) Raporlarda yer alan eleştiri ve öneriye katılmadıkları takdirde durumu, aynı süre

içinde gerekçesiyle birlikte Rehberlik ve Denetim Başkanlığına bildirirler.
(4) Merkez birimleri tarafından, denetlenen birimlere bildirilen eleştiri ve önerilerin

yerine getirilmesi ilgili birim amirince sağlanır. Merkez birimleri ve il müdürlükleri kesinleşmiş
raporların gereklerinin yerine getirilmesinden sorumludurlar.

ON İKİNCİ BÖLÜM
İnceleme Görevleri ve Raporları

İnceleme
MADDE 51- (1) İnceleme;
a) Başkanlığın teşkilat, malzeme, kadro, yerleşme durumu ve çalışma yerleri ile diğer

imkânlar bakımından yeterli olup olmadığını tespit etmek,
b) Başkanlığın kuruluş amaçlarına uygun olarak, işlemlerin basitleştirilmesi ve kırtasi-

yeciliğin azaltılması ile gerekli hukuki ve idari düzenlemeler konularında çalışmalar yapmak
veya yapılan çalışmalara katılmak,

c) Denetlemeye ilişkin ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, denetlemeye ilişkin
standartların belirlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak,

ç) Başkanlıkla ilgili mevzuat ile diğer bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yo-
rumlamak suretiyle hukuka uygunluk denetlemesini geliştirmek,

d) Mevzuatın hazırlanması ile ilgili çalışmalara katılmak,
e) Denetim hizmetlerini etkileyecek faktörleri incelemek ve değerlendirmek,
f) Bilgi teknolojilerinde ve yönetim bilgi sistemlerinde denetim hizmetine katkı sağla-

yacak gelişmeleri izlemek ve uygulanabilirliğini değerlendirmek,
g) Denetçilere yönelik hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanma-

sını sağlamak,
ğ) Birimler ile denetçiler arasında ya da denetçilerin kendi aralarında mevzuatın uygu-

lanmasına ilişkin olarak ortaya çıkan görüş ayrılıklarının giderilmesine katkı sağlamak,
h) Denetçi raporlarını incelemek ve değerlendirmek, raporlardaki eksikliklerin tamam-

latılmasını ve yanlışlıkların düzeltilmesini sağlamak,
ı) Bakanlık ve Bakanlığın bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yü-

rütülen mevzuat çalışmalarına ilişkin Rehberlik ve Denetim Başkanlığı görüşünü oluşturmak,
i) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile ilgili yönetmelik, yönerge ve diğer düzenleyici

işlemlerin hazırlanması çalışmalarını yapmak,
j) Denetim Rehberini hazırlamak,
k) Denetçiler tarafından düzenlenecek rapor ve diğer belgelerin biçim ve standartlarını

belirlemek,
l) Belirli bir konuda uygulanması gereken idari, mali ve hukuki işlemin ortaya konul-

ması, gerekçelendirilmesi ve önerilmesi,
amaçlarıyla yapılır.
(2) Bakan ve Başkan tarafından istenen diğer konularda da inceleme yapılır.
(3) Denetçiler tarafından da görev sırasında gerekli görülmesi halinde yukarıda belir-

tilen konularda inceleme yapılması talebinde bulunulabilir. Bu talepler Rehberlik ve Denetim
Başkanlığınca değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda uygun görülenler Başkana sunulur.
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İnceleme raporları

MADDE 52- (1) İncelemeler sonucunda inceleme raporları düzenlenir.
(2) İnceleme raporları Rehberlik ve Denetim Başkanlığına teslim edilir.
(3) Rehberlik ve Denetim Başkanlığınca, raporlar ile ilgili işlemler otuz gün içinde so-

nuçlandırılır.
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Araştırma, Ön İnceleme, Disiplin Soruşturması, Soruşturma ve Görevden Uzaklaştırma

Araştırma

MADDE 53- (1) Araştırma; bir iddia, olay veya yürütülen iş ve işlemler ile ilgili olarak
personelin adlî, idari, malî ve disiplin işlemleri ile diğer idari işlemlerin yapılmasına gerek olup
olmadığının tespiti amacıyla yapılır.

(2) Denetçiler, personel hakkında işledikleri iddia edilen suçlar nedeniyle; Başkanlıkça
emir verilmesi, denetim sırasında öğrenilmesi, ihbar veya şikâyette bulunulması durumunda
araştırma yaparlar.

Araştırma sonucunda düzenlenecek raporlar

MADDE 54- (1) Yapılan araştırma sonucunda;
a) Soruşturulması genel hükümlere tabi suçlar ile ilgili olarak denetçiler tarafından doğ-

rudan yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılıklarına intikal ettirilmek üzere Rehberlik ve De-
netim Başkanlığına sunulmak üzere tevdi raporu,

b) Personelin veya başka kişilerin haksız fiilleri sebebiyle idareye verilen zararlarla
haksız iktisaplarının tazmini için borçlar hukuku bakımından ya da 5018 sayılı Kanunun ilgili
maddelerine göre gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak amacıyla Rehberlik ve Denetim Baş-
kanlığına sunulmak üzere tazmin raporu,

c) Herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığı sonucuna varılması halinde Rehberlik
ve Denetim Başkanlığına sunulmak üzere araştırma raporu,

düzenlenir.
(2) Denetçiler birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki raporları; ancak, memur veya di-

ğer kamu görevlisine isnat edilen eylemin 4483 sayılı Kanun kapsamı dışında kaldığı ve genel
hükümlere göre doğrudan Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından soruşturulması gerektiği hu-
susunu maddi ve hukuki sebep ve gerekçeleriyle açıkça ortaya koymak şartıyla düzenleyebi-
lirler.

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

(4) Araştırma görevi sonucunda, ön inceleme, soruşturma ya da disiplin soruşturması
yapılması gerektiği sonucuna varılması halinde, durum gerekçeli yazı ile Rehberlik ve Denetim
Başkanlığına ve ilgili kuruma bildirilir.

(5) Araştırma görevi sonucunda, Sayıştay tarafından malî yönden işlem yapılması ge-
rektiği sonucuna varılması halinde, durum gerekçeli yazı ile Rehberlik ve Denetim Başkanlı-
ğına ve ilgili kuruma bildirilir.

Araştırma raporlarının değerlendirilmesi

MADDE 55- (1) Rehberlik ve Denetim Başkanlığına sunulan raporlar, otuz gün içinde
sonuçlandırılır ve ilgili birimlere gönderilir.
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(2) Ön inceleme, soruşturma veya disiplin soruşturması yapılmasının talep edilmesi ve
otuz gün içinde gerekli onayın alınamaması halinde, denetçiler tarafından araştırma görevleri
nedeniyle toplanan bilgi ve belgeler, dizi pusulasına bağlı olarak Rehberlik ve Denetim Baş-
kanlığına teslim edilir.

Ön inceleme ve ön inceleme raporları
MADDE 56- (1) Ön inceleme; personel hakkında, işledikleri iddia edilen suçlardan

ötürü ceza soruşturması açılması idari merciin iznine bağlandığı hallerde, soruşturma izni ve-
rilmesi veya verilmemesi kararlarına dayanak teşkil etmek amacıyla yapılır.

(2) Ön inceleme sonucunda ön inceleme raporu düzenlenir.
(3) Ön inceleme, Bakan veya Başkanın onayı ve Rehberlik ve Denetim Başkanlığınca

verilen görev emri üzerine yürütülür.
Ön incelemeyi gerektiren suç tespiti
MADDE 57- (1) Denetçiler tarafından görevleri sırasında ön inceleme başlatılmasını

gerektiren bir suç işlendiğinin tespit edilmesi halinde;
a) Bakanın veya Başkanın soruşturma izni vermeye yetkili olduğu personel ile ilgili

olarak gerekli bilgi ve belgeler toplanır ve ön inceleme onayı talebine ilişkin gerekçeli yazı
Rehberlik ve Denetim Başkanlığına gönderilir.

b) 4483 sayılı Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili olmakla birlikte haklarında Bakan
veya Başkan dışında soruşturma izni vermeye yetkili mercilerin karar vermesi gereken personel
ile ilgili olarak ön inceleme yapılmasını sağlamak üzere hazırlanan tevdi raporu, yetkili mer-
cilere intikal ettirilmek üzere Rehberlik ve Denetim Başkanlığına gönderilir.

İhbar ve şikâyet dilekçeleri
MADDE 58- (1) Denetçilerce, görevleri sırasında kendilerine yapılan sözlü şikâyetler

bir tutanağa bağlanır. Denetim görevi sırasında denetçilere yapılan ihbar ve şikâyetler üzerine
denetçiler Rehberlik ve Denetim Başkanından alacağı onay ile konuyu araştırmaya başlarlar.
Ön inceleme veya disiplin soruşturmasını gerektirir bir durum tespit edilmediği takdirde araş-
tırma raporu düzenlenir.

(2) Ön inceleme yapılmasının gerektiği hallerde 56 ncı maddeye göre işlem yapılır.
(3) 4483 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şartları taşı-

mayan, belli bir konuyu ihtiva etmeyen ya da doğrudan yargı mercilerinin görevine giren ko-
nularla ilgili olan ihbar ve şikâyetler denetçiler tarafından hiçbir işleme tabi tutulmaksızın Reh-
berlik ve Denetim Başkanlığına gönderilir.

(4) Belli kişiler ve/veya kişileri belli olmamakla birlikte belirli konularda araştırma, ön
inceleme, soruşturma ve disiplin soruşturması yapmakla görevlendirilen denetçiler, bu kişilerle
ve/veya konularla sınırlı olarak görev yaparlar. Başka kişiler veya konular hakkında kendilerine
yapılan ihbar ve şikâyetleri herhangi bir işlem yapmaksızın Rehberlik ve Denetim Başkanlığına
gönderirler.

Ön inceleme raporlarının verileceği yerler
MADDE 59- (1) Ön inceleme raporları, Bakanın veya Başkanın soruşturma izni ver-

meye yetkili olduğu hallerde Rehberlik ve Denetim Başkanlığına, diğer hallerde Başkanlık ara-
cılığı ile yetkili mercilere verilir.

Ön incelemede usul ve yetki
MADDE 60- (1) Denetçiler, ön inceleme görevlerini ve ön incelemenin gerektirdiği

işlemleri, 4483 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütürler.
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(2) Denetçiler birinci fıkrada belirtilen Kanundaki usul ve esaslar çerçevesinde aşağı-
daki işlemleri yapabilirler:

a) Yeminli kâtip görevlendirilmesi.
b) Belge toplanması.
c) Bilgi istenmesi.
ç) Muhbir ve müştekinin ifadesinin alınması.
d) Hakkında ön inceleme yapılanın ifadesinin alınması.
e) Tanık ve bilgi sahibinin dinlenmesi.
f) Bilirkişi görevlendirilmesi.
g) Keşif yapılması.
ğ) Yer gösterme işleminin yapılması.
h) İstinabe usulünün kullanılması.
ı) Tutanak düzenlenmesi.
(3) Denetçiler ön inceleme sırasında hâkim kararı alınması gereken hususlarda yetkili

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

(4) Denetçilerin bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen yetkileri saklıdır.
(5) Ön inceleme konusu suça katılan ve 4483 sayılı Kanun kapsamına girmeyen kişilerle

ilgili olarak düzenlenecek tevdi raporu, denetçiler tarafından doğrudan yetkili ve görevli Cum-
huriyet başsavcılıklarına intikal ettirilir. Bu durum denetçiler tarafından düzenlenecek rapor-
larda belirtilir.

(6) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hâlleri, doğrudan Cumhuriyet baş-
savcılıklarına veya kolluğa bildirilir. Ayrıca yapılan bu bildirimler hakkında en seri şekilde
Rehberlik ve Denetim Başkanlığına da bilgi verilir.

İfade alınmasında usul
MADDE 61- (1) Denetçiler tarafından yapılan ön inceleme ve disiplin soruşturmala-

rında ifadelerin huzurda alınması esastır. Ancak, işin niteliğine göre memur ve diğer kamu gö-
revlilerinin ifadeleri yazılı olarak da istenebilir.

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

Araştırma ve ön inceleme raporlarında bağlantı
MADDE 62- (1) Aynı konu veya kişiler hakkında hem araştırma ve hem de ön inceleme

raporu düzenlenmesinin gerektiği hallerde, durum, araştırma ve ön inceleme raporlarında bir
başlık halinde belirtilir.

Disiplin soruşturması
MADDE 63- (1) Disiplin soruşturması; memurlar ve diğer kamu görevlilerinin disiplin

hukukundan doğan sorumluluklarının saptanması amacıyla yapılır.
(2) Disiplin soruşturması, Bakan veya Başkanın onayı ve Rehberlik ve Denetim Baş-

kanlığınca verilen görev emri üzerine yürütülür.
(3) Denetçiler, görevleri sırasında memurların disiplin suçu işlediklerini öğrendiklerin-

de, gerekli bilgi ve belgeleri toplayarak disiplin soruşturması yapılabilmesi için durumu bir
yazı ile Rehberlik ve Denetim Başkanlığına bildirerek disiplin soruşturması onayı isterler.
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(4) Denetçiler, disiplin soruşturması yapılmasının talep edilmesi ve otuz gün içinde ge-
rekli Bakan veya Başkan onayının alınamaması halinde, topladıkları bilgi ve belgeleri dizi pu-
sulasına bağlı olarak Rehberlik ve Denetim Başkanlığına teslim ederler.

(5) Denetçiler, disiplin soruşturması görevlerini ve disiplin soruşturmasının gerektirdiği
işlemleri, 657 sayılı Kanun hükümlerine göre bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan yet-
kileri kullanarak yerine getirirler.

(6) Denetçiler disiplin soruşturması görevlerini ve disiplin soruşturmasının gerektirdiği
iş ve işlemleri, 61 inci maddede belirtilen usullerden faydalanarak yürütürler.

Disiplin soruşturma raporlarının verileceği yerler

MADDE 64- (1) Disiplin soruşturma raporları, Rehberlik ve Denetim Başkanlığına su-
nulur.

(2) Disiplin soruşturma raporları, ilgili birimlere veya disiplin amirleri ve kurullarına
Rehberlik ve Denetim Başkanlığınca gönderilir.

Soruşturma

MADDE 65- (1) Soruşturma; Başkanlık merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin
3628 sayılı Kanuna göre suç sayılan eylemlerinin saptanması amacıyla yapılır.

Soruşturma açılmasını gerektiren haller

MADDE 66- (1) Denetçiler;
a) İhbar ve şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin ad, soyad ve imzası ile iş veya ika-

metgâh adresinin bulunduğu, soyut ve genel nitelikte olmayan, suça iştirak eden kişileri ve
suça ilişkin olayları ciddî bulgu ve belgelerle net bir biçimde ortaya koyan ihbar ve şikayet di-
lekçelerinin varlığında ve ayrıca suça ilişkin iddiaların sıhhati şüpheye mahal vermeyecek bel-
gelerle ortaya koyulduğu ve fakat ad, soyad ve imza ile iş veya ikametgâh adresinin doğruluğu
şartının aranmadığı ihbar ve şikayet dilekçelerinin varlığında,

b) Araştırma, inceleme, genel denetim ve özel denetim sırasında suç sayılan bir eylemi
saptamaları halinde,

c) Bakan veya Başkan tarafından doğrudan emir verilmesi halinde,
soruşturma yapmak ve rapora bağlamakla yükümlüdürler.
(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri uyarınca soruşturmaya başlanabilmesi için duru-

mun Rehberlik ve Denetim Başkanlığına bildirilmesi gerekir. Ancak, geciktirilmesinde sakınca
görülen veya anında el konulması gereken durumlarda, suç delillerinin saptanması amacıyla
denetçiler tarafından doğrudan doğruya soruşturmaya başlanır, gerekli önlemler alınır ve durum
en seri vasıta ile Rehberlik ve Denetim Başkanlığına bildirilir.

Soruşturmada usul ve soruşturma raporu

MADDE 67- (1) Denetçiler tarafından, 65 inci ve 66 ncı maddeler kapsamında ger-
çekleştirilen soruşturmanın sonuçları soruşturma raporuna bağlanır. Bununla birlikte, yürütülen
soruşturma süreci sonunda suç unsuru tespit edilememesi durumunda, Rehberlik ve Denetim
Başkanlığına sunulmak üzere denetçilerce araştırma raporu düzenlenir ve bu raporda varsa
konu ile ilgili tedbir ve tekliflere yer verilir.

(2) Denetçiler, soruşturma esnasında; 657 sayılı Kanun, 5271 sayılı Kanun, 3628 sayılı
Kanun ve ilgili diğer mevzuata istinaden, bilirkişi görevlendirilmesi, belge toplanması, muhbir
ve müştekinin ifadesinin alınması, muayene, tanık dinlenilmesi, istinabe usulünün kullanılması
ve keşif gibi uygulama kabiliyeti bulunan elverişli usul işlemlerini kullanabilir.
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(3) Soruşturma konusunun birden fazla olması durumunda her bir konu müstakil başlık

altında incelenir.

Soruşturma raporlarının doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi

MADDE 68- (1) Soruşturma raporlarının, doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına gön-

derilmesi konusunda ilgili mevzuattaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla Rehberlik ve De-

netim Başkanlığına gönderilmesi asıldır. Ancak soruşturmaya tabi personelin veya ilgili diğer

kimselerin kaçması veya zimmete geçirilen para, kıymetli eşya ve belgelerin kaçırılması veya

zamanaşımı süresinin dolmasına az bir müddet kalmış olması gibi, adli kovuşturmayı gerektiren

hallerin denetçilerce tespiti halinde, ilgililerin ifadeleri alınmak, suçun mahiyeti ve ne suretle

kimin tarafından işlendiği de belirtilmek suretiyle durum bir yazı ile derhal Cumhuriyet Baş-

savcılığına bildirilir. Suçun ne suretle işlendiğini belirten ve suçun nev'i ile Kanunların hangi

maddelerine temas ettiğini tayin ve tespit eden soruşturma raporu, iki örnek olarak düzenlenerek

aslı ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına, örneği Rehberlik ve Denetim Başkanlığına gönderilir.

Görevden uzaklaştırma

MADDE 69- (1) Denetçiler görevlendirildikleri konularla ilgili olarak, aşağıdaki şart-

lardan birinin gerçekleşmesi halinde, hakkında soruşturma veya disiplin soruşturması yürütü-

lenlerin usulüne göre görevden uzaklaştırılmasını teklif edebilirler ve bu surette görevden uzak-

laştırma teklifi gerekçeleriyle birlikte Rehberlik ve Denetim Başkanlığınca Başkanlığa sunulur

ve 657 sayılı Kanunun 137 nci ve 138 inci maddeleri hükümlerine göre işlem tesis edilir:

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

b) Para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve ayniyatı, bunların hesap,

belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak; incele-

me, ön inceleme, araştırma ve soruşturmayı güçleştirecek davranışlarda bulunmak.

c) 3628 sayılı Kanunun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak.

ç) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak.

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

revden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde

ortaya konması veya birinci fıkranın (b) bendinde yazılı hususun bir tutanakla tespit edilmesi

gerekir.

(3) Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin aksamaması

için gereken tedbirler yetkili amirince alınır. Görevden uzaklaştırılan personelin görevini de-

netçiler üstlenemez.

(4) Görevden uzaklaştırma tedbiri ilgililere yazıyla hemen bildirilir.

(5) Denetim, inceleme, ön inceleme, araştırma ve soruşturma neticesinde suçun işlen-

diğinin anlaşılamadığı veya yeterli delil bulunamadığı hallerde, görevden uzaklaştırılan memur

ve diğer personel denetçilerin derhal vereceği rapor üzerine veya doğrudan atamaya yetkili

amirlerince bekletilmeksizin görevine iade edilir.

(6) Görevden uzaklaştırılması gereken memurlar hakkında, işledikleri suçların türü ve

mahiyetine göre ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde takibat yapılır.

(7) Görevden uzaklaştırılana ait soruşturma ile merkezdeki birimlerde bu soruşturmaya

ait rapor üzerinde yapılacak işlemin diğer işlerden öncelikle tamamlanması ve sonuçlandırıl-

ması zorunludur.
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ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetime Tabi Olanların Ödev ve Sorumlulukları

Denetime tabi olanların ödev ve sorumlulukları

MADDE 70- (1) Araştırma, inceleme, ön inceleme, disiplin soruşturması, soruşturma
veya denetime tabi birimlerde bulunan görevli memur ve diğer kamu görevlileri, elektronik,
manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamındaki bilgileri ve kayıtları, para ve para hükmündeki
evrak ve senetler ile ambar ve depolarında bulunan ayniyatı ve bunlarla ilgili belge ve defterleri,
fotoğraf ve video kayıtlarını, gizli de olsa bütün bilgi ve belgeleri ilk talepte denetçiye göster-
mek, saymasına, inceleme ve araştırmasına yardımda bulunmak zorundadır.

(2) Araştırma, inceleme, ön inceleme, disiplin soruşturması, soruşturma veya denetime
tabi birimlerde görevli memur ve diğer kamu görevlileri, denetçinin gerekli gördüğü evrak,
kayıt ve belgelerin suretlerini veya asıllarını vermek zorundadır.

(3) Asılları alınan evrak ve belgelerin, denetçinin mühür ve imzası ile tasdik edilmiş
suretleri, dosyasında saklanmak üzere evrak ve belgelerin alındığı birime verilir.

(4) Araştırma, inceleme, ön inceleme, disiplin soruşturması, soruşturma veya denetime
tabi birimlerin yöneticileri; denetim hizmetlerinin gereklerine uygun biçimde yürütülebilmesi
için, denetçilere görevleri süresince uygun bir çalışma alanı sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri
almak zorundadırlar.

(5) Araştırma, inceleme, ön inceleme, disiplin soruşturması, soruşturma veya denetime
tabi birim görevlilerine verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve bunun gibi zorunlu sebepler
dışında denetçinin isteği üzerine araştırma, inceleme, ön inceleme, disiplin soruşturması, so-
ruşturma veya denetim sonuna kadar durdurulur.

(6) Denetime tabi birimler her sayfası numaralı ve mühürlü birer denetim defteri ile
denetim raporu ve buna ilişkin yazılardan oluşan denetim dosyasını bulundurmak zorundadır.
Denetim defteri, denetçiler tarafından; denetçinin adı ve soyadı, denetimin yapıldığı tarih, de-
netlenen servisler ve konuları belirtilerek imzalanıp mühürlenir. Denetim sırasında denetim
defteri ve denetim dosyası, denetçi tarafından incelenerek önceden önerilen hususların ne de-
receye kadar düzeltildiğine ve verilen emirlerin yerine getirilip getirilmediğine bakılarak ya-
pılan tespitler denetim raporunda belirtilir. Denetim defterleri ve denetim dosyasının düzenli
tutulup korunması ile devir ve teslim işlemlerinden birim amirleri sorumludur.

(7) Denetime tabi olanlar, denetçi tarafından sorulan sözlü ve yazılı soruları da gecik-
tirmeden cevaplandırmakla yükümlüdür.

ON BEŞİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler

Genel olarak kamu zararlarından doğan alacaklar ile diğer alacakların tespiti
MADDE 71- (1) Denetçiler; araştırma, inceleme, ön inceleme, disiplin soruşturması,

soruşturma veya denetim görevleri sırasında tespit ettikleri kamu zararları ve diğer alacakları,
denetim raporlarında belirtirler.

(2) Kamu zararlarından doğan alacakların takip ve tahsili, 27/9/2006 tarihli ve
2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine, diğer alacakların takip ve tahsili
ise genel hükümler ile Hazine ve Maliye Bakanlığının bu konudaki düzenlemelerine göre yü-
rütülür.

(3) Yapılan işlemler ve sonuçları silsile yoluyla Başkanlığa bildirilir.
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Birimlerce yapılacak talepler
MADDE 72- (1) Başkanlık ilgili birimleri, kendilerine doğrudan intikal eden ihbar ve

şikâyetlerden belli bir hak isteme, çözüm önerme, tedbir, temenni veya herhangi bir teknik ih-
tilafı giderme gibi kendi uzmanlıklarına giren konuları kendileri çözümler. Ancak denetçilik
bilgi ve yeteneği ile denetim metot ve tekniklerinin kullanılmasını gerektiren hususlar, birim-
lerce düzenlenen gerekçeli bir yazıyla elde edilen bilgi ve belgeler de eklenmek suretiyle bizzat
Başkanın onayı alındıktan sonra Rehberlik ve Denetim Başkanlığına iletilir.

(2) Doğrudan Başkanlığa veya Rehberlik ve Denetim Başkanlığına gönderilen ihbar
ve şikâyet dilekçelerinden inceleme ve soruşturmasına başlangıçta gerek görülmeyenler ilgili
birimlere gönderilerek incelettirilir. Bu inceleme sonucunda denetçilik bilgi ve yeteneği ile de-
netim metot ve tekniklerinin kullanılmasını gerektiren hususlar olduğu takdirde, konu gerekçeli
bir yazıyla elde edilen her türlü bilgi ve belgeler de eklenmek suretiyle Başkanın onayı alın-
dıktan sonra Rehberlik ve Denetim Başkanlığına iletilir.

(3) Rehberlik ve Denetim Başkanlığına gönderilen ihbar ve şikâyetlerin soyut ve genel
nitelikte olmaması, ihbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmesi, iddiaların ciddi bulgu
ve belgelere dayanması, ihbar veya şikâyet dilekçelerinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyad
ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması zorunludur. Bu hususları taşımayan ihbar
ve şikâyetlere herhangi bir işlem yapılmaz.

ON ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yurt dışına gönderilme
MADDE 73- (1) Denetçiler, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hak-
kında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurt dışına gönderilebilir.

(2) Yurt dışına gönderilen denetçiler inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak hazırla-
dıkları raporu, yurt dışı görevi sona erdikten bir ay sonra Rehberlik ve Denetim Başkanlığına
sunarlar.

Yazışma usulü
MADDE 74- (1) Denetçiler, Başkanlıkça yapacakları haberleşmeyi Rehberlik ve De-

netim Başkanlığı kanalı ile yapar.
(2) Denetçiler görevleri ile ilgili konularda tüm resmî ve özel kurum, kuruluş ve kişilerle

doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, yük-
sek mahkemeler, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve yurt dışı teşkilatlarıyla
olan yazışmalar ile görev dışı ve idari konulardaki yazışmalar Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
aracılığıyla yapılır.

Bilgi verme
MADDE 75- (1) Denetçiler; denetleme, inceleme, araştırma, ön inceleme, disiplin so-

ruşturması ve soruşturma için görev merkezlerinden ayrılışlarıyla dönüşlerini, görev yapacak-
ları yere varış ve ayrılışlarını EBYS üzerinden, acil durumlarda ise uygun iletişim araçlarını
kullanarak Rehberlik ve Denetim Başkanlığına bildirir.

Süre
MADDE 76- (1) Mevzuattaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla;
a) Kendilerine görev merkezi dışında araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve

soruşturma görevi verilen denetçiler ile genel veya özel denetimde görevli denetçiler gerek re-
sen gerekse ihbar ve şikâyet üzerine el koydukları araştırma, ön inceleme, soruşturma ve di-
siplin soruşturmalarını çalışma merkezlerine döndükleri tarihten,
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b) Görev merkezinde araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin soruşturması görevi

verilen denetçiler ise görev emrinin tebliğ edildiği tarihten,

itibaren zamanaşımı süresi göz önünde bulundurulmak şartıyla en geç iki ay içerisinde

tamamlayarak, düzenleyecekleri raporları yetkili mercilere vermekle yükümlüdürler.

(2) Maddi veya hukuki sebeplerle iki ay içerisinde tamamlanması mümkün olmayan

görevler için gerekçesi belirtilmek suretiyle Rehberlik ve Denetim Başkanlığından ek süre talep

edilebilir.

Kayıt ve dosya işleri

MADDE 77- (1) Denetçiler, yazdıkları rapor ve diğer yazıların birer nüshasını ve ken-

dilerine gelen yazılar ile genelgeleri özel dosyalarında saklarlar.

(2) Raporlar ilgili makamlara üst yazıya eklenerek gönderilir.

Denetçi mühür ve belgeleri, demirbaşlar

MADDE 78- (1) Denetçilere ve yetkili denetçi yardımcılarına mühür beratı ile birlikte

birer resmî mühür verilir. Ayrıca denetçi ile yetkili denetçi yardımcılarına Denetçi Kimlik Bel-

gesi verilir.

(2) Denetçilere, yapacakları iş için gerekli olan günün teknolojisine uygun malzemeler

Rehberlik ve Denetim Başkanlığınca sağlanır.

Yıllık inceleme ve değerlendirme toplantısı

MADDE 79- (1) Başkanın onayıyla Rehberlik ve Denetim Başkanlığı tarafından;

a) Uygulamada görülen hata ve eksiklikleri tespit ederek müşterek sonuçlara varmak

ve uygulama birliğini sağlamak,

b) Denetçilerin deneyim ve görüşlerini paylaşmak ve bunlardan yararlanmak,

c) Mevzuatta meydana gelen gelişme ve değişiklikler ile yargıya ait içtihatları izlemek

ve değerlendirmek,

amaçlarıyla yılda en az bir defa değerlendirme toplantısı yapılır.

(2) Değerlendirme toplantısı görev merkezi ya da Başkan tarafından uygun görülecek

başka mahallerde düzenlenebilir.

Alt düzenleyici işlemler

MADDE 80- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili diğer hususlar Başkanlık ta-

rafından alt düzenleyici işlemlerle belirlenir.

Kıdem

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ikinci bölümünün

geçici 1 inci maddesi kapsamında denetçi kadrolarına atananların, denetçi kadrolarına atan-

madan önceki kadrolarda geçirdikleri süreler bu Yönetmeliğin 38 inci maddesi kapsamında kı-

dem için aranan sürelerden sayılır.

Yürürlük

MADDE 81- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 82- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığından:

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teş-
his ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşa-
ğıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Hasta hakları ihlali yapıldığının tespit edilmesi halinde ilgili birimin faaliyeti uygun
şartlar sağlanana kadar Bakanlığın kararı üzerine Valilikçe söz konusu birim dışındaki hastaların
tanı ve tedavi sürecini aksatmayacak şekilde geçici olarak durdurulur ve ilgililer hakkında ilgili
mevzuatı uyarınca idari ve adli işlem yapılır. İlgili birimin; acil, tıbbi laboratuvar ve görüntü-
leme gibi hasta teşhis ve tedavisinde hayati önemi haiz birim olması halinde birimin, Müdür-
lükçe belirlenecek bir komisyonun gözetimi altında faaliyet göstermesi sağlanır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Sağlık kuruluşunun herhangi bir biriminde veya kısmında hastaların tedavisini
olumsuz etkileyecek bir eksikliğin tespiti halinde eksiklik giderilinceye kadar, toplumun veya
sağlık hizmeti alanların sağlığını olumsuz etkileyeceği düşünülen durumların ortaya çıkması
halinde bu durum ortadan kaldırılana kadar ilgili birimin faaliyeti Bakanlığın kararı üzerine
Valilikçe durdurulur.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Has-
taneler Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“a) İmar ile ilgili mevzuat uyarınca uygulamalı imar planında özel sağlık alanında ya
da sağlık tesisi yapılabilir olmak koşuluyla eğitim tesisleri alanında olduğunu gösterir belge,”

MADDE 2- 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Has-
taneler Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“d) Hastanenin herhangi bir biriminde veya kısmında hastaların tedavisini olumsuz et-
kileyecek bir eksikliğin tespiti halinde eksiklik giderilinceye kadar, toplumun veya sağlık hiz-
meti alanların sağlığını olumsuz etkileyeceği düşünülen durumların ortaya çıkması halinde bu
durum ortadan kaldırılana kadar,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürür-
lükten kaldırılmıştır.
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MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Hasta hakları ihlali yapıldığının tespit edilmesi halinde ilgili birimin faaliyeti uygun

şartlar sağlanana kadar Bakanlığın kararı üzerine Valilikçe söz konusu birim dışındaki hastaların
tanı ve tedavi sürecini aksatmayacak şekilde geçici olarak durdurulur ve ilgililer hakkında ilgili
mevzuatı uyarınca idari ve adli işlem yapılır. İlgili birimin, acil servis, tıbbi laboratuvar, gö-
rüntüleme ve yoğun bakım gibi hasta teşhis ve tedavisinde hayati önemi haiz birim olması ha-
linde birimin, aynı ilde Müdürlükçe belirlenecek bir komisyonun gözetimi altında faaliyet gös-
termesi sağlanır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Ön izin işlemleri devam eden başvuruların yer seçimi değerlendirmeleri
GEÇİCİ MADDE 19- Bu Yönetmeliğin, 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi,

2/4/2022 tarihinden önce ön izin başvurusunda bulunup da henüz sonuçlanmamış, inceleme
aşamasındaki başvurular hakkında uygulanmaz ön izin işlemleri başvuru tarihinde yürürlükte
bulunan hüküm dikkate alınarak sonuçlandırılır.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız
Denetim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (t) bendinde yer alan “sistemleri”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ile sürdürülebilirlik” ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan
“kontrol” ibaresi “yönetim” olarak değiştirilmiş ve (u) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“u) Türkiye Muhasebe Standartları (TMS): Kurum tarafından yayımlanan Türkiye Fi-
nansal Raporlama Standartları, Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Stan-
dardı ile Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardını ve farklı işletme bü-
yüklükleri, sektörler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için Kurum tarafından belirlenen stan-
dartları ve bunlarla ilişkili diğer düzenlemeleri,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “bankacılık,” ibaresinden sonra gelmek üzere “sigortacılık,” ibaresi eklenmiş ve aynı mad-
deye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Kurumda, Kurul Başkanı veya Kurul Üyesi olarak bir yıl görev yapanlar ile Ku-
rumun Başkan Yardımcılığı, Daire Başkanlığı, I. Hukuk Müşavirliği kadrolarında en az iki yıl;
meslek personeli, hukuk müşaviri, başkanlık müşaviri ve avukat kadrolarında ise en az dört
yıl süreyle görev yapanların yetkilendirilmelerinde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendin-
deki şart aranmaz.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer
alan (h) bentlerinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve mevcut bent numaraları
buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ı) Denetim yapma yetkisi bulunan alana ilişkin bilgiler,”
“ı) Denetim yapma yetkisi bulunan alana ilişkin bilgiler,”
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MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesinde
yer alan “Kurumdan onay alınmak suretiyle” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın
sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, beşinci fıkrasında yer alan “yer alan kuruluşlar” ibaresi “bu-
lunanlar” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın “kilit yöneticileri” ibaresinden sonra gelmek
üzere “ile denetim üstlenen bağımsız denetçilerin kadrosunda yer alan denetçileri” ibaresi ek-
lenmiştir.
“Kurumun ayrıca değerlendirmede bulunma hakkı saklıdır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile aynı
maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Üç yıl geçmedikçe; denetim kuruluşları ve denetim üstlenen bağımsız denetçiler
ile denetim çalışması yürüttükleri işletmelerin denetiminde görev alan denetçileri, son on yılda
yedi yıl denetim çalışmasını yürüttükleri aynı işletmeye ilişkin denetimleri.”

“(2) Birinci fıkranın (ç) bendinde geçen sürelerin hesabında aynı denetim ağı içinde
bulunan denetim kuruluşları ve denetim üstlenen bağımsız denetçiler ile bunların ilişkili olduğu
denetim kuruluşu ve denetim üstlenen bağımsız denetçiler tarafından yapılan denetimlerde ge-
çirdikleri süreler topluca dikkate alınır. Çalıştığı denetim kuruluşuna veya denetim üstlenen
bağımsız denetçiye bakılmaksızın, denetçinin aynı işletmenin denetiminde geçirdiği süreler
birlikte dikkate alınır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Kurumda, Kurul Başkanı veya Kurul Üyesi olarak bir yıl görev yapanlar ile Ku-

rumun Başkan Yardımcılığı, Daire Başkanlığı, I. Hukuk Müşavirliği kadrolarında en az iki yıl;
meslek personeli, hukuk müşaviri, başkanlık müşaviri ve avukat kadrolarında ise toplamda en
az sekiz yıl süreyle görev yapanlar birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartları sağ-
lamış sayılırlar. Bu fıkra uyarınca sorumlu denetçi olma şartını sağlayanlarda 25 inci madde
hükümleri aranmaz.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin başlığı “Denetim ücreti ve ücret ta-
rifesi” şeklinde ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi
“Hazine ve Maliye Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Denetim dosyalarının elektronik ortamlarda saklanması ve alınmasına ilişkin usul

ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.”
MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(3) İncelemeler, ilk denetim sözleşmesi imza tarihinden itibaren; KAYİK’leri denet-

leyen bağımsız denetim kuruluşları için asgari üç yılda bir, diğerleri için asgari altı yılda bir
yapılır. İzleyen incelemelerde süre, önceki incelemeye ilişkin Kurul kararını takip eden takvim
yılından itibaren yeniden başlar. Denetim üstlenen bağımsız denetçilerde ise Kurumca gerek
görüldüğünde inceleme ve denetim yapılır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Mücbir sebeplerin oluşması durumunda, sebebin ortaya çıktığı tarihten sona erdiği
tarihe kadar bu Yönetmelikte geçen süreler işlemez.”

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.
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TEBLİĞLER

Adalet Bakanlığından:
2023 YILI UZLAŞTIRMACI
ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi

Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uz-
laştırmacılara ödenecek meblağ ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tarife Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uyarınca uzlaştırma-

cılara ödenecek meblağı kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanu-

nunun 253 üncü maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 41 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uzlaştırma ücretinin sınırları
MADDE 4- (1) Uzlaştırma ücreti, uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağdur veya

suçtan zarar görenin yaşı, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklarını de-
ğerlendirmede ve tarafları uzlaştırmadaki becerisi, süreçte gösterdiği gayret, taraf sayısı, uyuş-
mazlığın kapsam ve niteliği dikkate alınarak bu Tarifede gösterilen alt ve üst sınırlar arasında
belirlenir.

(2) Birden fazla uzlaştırmacının görevlendirildiği hâllerde uzlaştırma ücreti bu kişilere
ayrı ayrı ve eşit olarak ödenir.

Uzlaştırma ücretinin ödenmesi
MADDE 5- (1) Görevlendirilen uzlaştırmacı için belirlenen ücret, uzlaşmanın teklif

aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde teklif formu ve eklerinin tesliminden, teklifin kabulü
hâlinde ise uzlaştırma süreci sonunda düzenlenecek raporun ibrazından sonra makûl süre içinde
uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından sarf kararı ile ödenir.

Uzlaştırmacı giderleri
MADDE 6- (1) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca

mutat olan taşıta göre yapılan zorunlu yol giderleri dâhil olmak üzere masraflar, 8 inci maddenin
birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirlenen miktarın alt sınırını geçme-
yecek şekilde uzlaştırmacıya ayrıca ödenir.

Uygulanacak tarife
MADDE 7- (1) Uzlaştırma ücretinin takdirinde uzlaştırma raporunun tamamlandığı ta-

rihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.
Tarife
MADDE 8- (1) Bu Tarifeye göre verilecek uzlaştırmacı ücretleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde; 400-600 TL,
b) Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde;
1) 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 1.202-1.606 TL,
2) 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 1.606-2.006 TL,
3) 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 2.006-2.406 TL,
4) 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 2.406-2.808 TL,
c) Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması hâlinde;
1) 2-3 kişinin taraf olması durumunda 600-800 TL,
2) 4-6 kişinin taraf olması durumunda 800-1.000 TL,
3) 7-9 kişinin taraf olması durumunda 1.000-1.202 TL,
4) 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 1.202-1.400 TL,
arasında ücret ödenir.
Yürürlük
MADDE 9- (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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Ticaret Bakanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ ÇIKIŞLI BAZI İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA

TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 7/7/2018 tarihli ve 30471 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanma-

sına İlişkin Tebliğin Ek-1’inde yer alan Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İt-

halatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesinde  yer alan “İTÜ04” kod numaralı tarife

kontenjanı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE

KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 7/7/2018 tarihli ve 30471 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İliş-

kin Tebliğin Ek-1’inde yer alan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygu-

lanan Tarife Kontenjanları Listesinde yer alan “AB013” ve “AB060” kod numaralı tarife kon-

tenjanı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 189)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile 2022 yılı için ye-

niden değerleme oranı % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş oldu-

ğundan 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 ta-

rihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük

Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve 7/10/2009

tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü

ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesidir.

4458 sayılı Gümrük Kanununda yer alan usulsüzlük cezasının yeniden belirlenmesi

MADDE 2- (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında

belirtilen usulsüzlük cezası 523,00 TL olarak uygulanır.

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda

yer alan çalışma ücretlerinin yeniden belirlenmesi

MADDE 3- (1) 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hak-

kında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti

ihracat için 48,67 TL, diğer işlemler için 113,67 TL; (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kam-

yonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 113,67  TL, diğer işlemler için

178,66 TL olarak uygulanır.

Gümrük Yönetmeliğinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesi

MADDE 4- (1) Gümrük Yönetmeliğinin;

a) 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tutar 1.654.000,00 TL,

(b) bendinde belirtilen tutar 16.561.000,00 TL, (c) bendinde belirtilen tutar 16.561.000,00 TL,

b) 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 523,00 TL,

olarak uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/4)

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı

belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz

olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin

usul ve esasları içerir.

Gözetim uygulaması

MADDE 2- (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ticaret Bakanlı-

ğınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi

gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

Başvuru

MADDE 3- (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı (Ba-

kanlık) internet sayfasında (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İmza Uygulamaları” altındaki “E-

İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza

ile yapılır. Ayrıca, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) adresinden de başvurulabilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yap-

mak üzere yetkilendirilmesi, 31/12/2021 tarihli ve 31706 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2022/21)

çerçevesinde yapılır.
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(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlem-
leri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında
belge türü alanında “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi”, Tebliğ/Karar alanında ise bu Tebliğ
seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin
eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza
ile imzalanmak suretiyle başvuru tamamlanır.

(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması ha-
linde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu
kullanılır.

İnceleme

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurulara ilişkin belgelerin asılları
Bakanlık tarafından başvuru sahibinden istenebilir. Ayrıca sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik
veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Gözetim belgesi düzenlenmesi ve başvuru sahibine bildirimi

MADDE 5- (1) Gözetim belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda
yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulur. Bildirimde, Gümrükler Tek Pencere Sistemi ta-
rafından verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tara-
fından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında
beyan edilir. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz.

(2) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, gözetim bel-
gesinin Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer
alan e-posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üze-
rine ithalatçı tarafından beş iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak İthalat Genel
Müdürlüğüne bilgi verilir. Aksi takdirde yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

Yaptırım

MADDE 6- (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında sunulan bilgi ve belgelerde başvuru
sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya
eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutarsızlık veya eksiklik giderilinceye
kadar gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 7- (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.
(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın

gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen
kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uy-
gulanmasına esas teşkil etmez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8- (1) 25/5/2011 tarihli ve 27944 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/7) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2022/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 25/10/2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/2)’in 3 üncü maddesinin üçüncü fık-
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat İş-
lemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekra-
nında belge türü alanında “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi”, Tebliğ/Karar alanında ise bu
Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve bel-
gelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik
imza ile imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.”

MADDE 2- Bu Tebliğ 24/11/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tari-
hinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
—— • ——

Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/4)

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; 3920.20.21.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozis-

yonunda (GTİP) yer alan İran menşeli BOPP Film ithalatında 5/5/2020 tarihli ve 31118 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2020/2)
kapsamında uygulanan korunma önleminin süresinin uzatılması için yerli üreticiler tarafından
yapılan başvuru üzerine soruşturma açılması ve Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Mü-
dürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecek soruşturmanın usul ve esaslarının belirlen-
mesidir.

Ön inceleme
MADDE 2- (1) Söz konusu başvuruya istinaden yapılan ön incelemede; mevcut ko-

runma önleminin uygulanmaya başlaması sonrasında İran menşeli ithalatın son dönemde önem-
li artış kaydettiği, yerli üreticilerin istikrarlı devam eden ekonomik göstergelerinden, yurt içi
satışlarının 2021 yılında düşüş kaydettiği, ayrıca İran’ın Türkiye’ye gerçekleştirdiği ihracatın
toplam ihracatı içerisindeki payının arttığı tespit edilmiştir.

Karar
MADDE 3- (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu; yapılan başvu-

ruyla ilgili olarak, 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Ko-
runma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde 3920.20.21.00.19 GTİP
altında sınıflandırılan, İran menşeli BOPP Film ithalatı için yürürlükte bulunan korunma ön-
leminin ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam edip etmediğinin tespit
edilmesi ve yerli üreticilerin piyasa koşullarına uyumlarının ayrıntılı olarak incelenebilmesi
amacıyla mevcut önlemin gözden geçirilmesi için korunma önlemi soruşturması açılmasına
toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar vermiştir.

Soruşturmanın yürütülmesi
MADDE 4- (1) Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Müdür-

lük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci
ile yapılır:
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T.C. Ticaret Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Korunma Önlemleri ve Gözetim Dairesi
Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 204 9942, 9952, 9293, 9575, 8364 Faks: +90 312 204 86 33
e-ağ: http://www.ticaret.gov.tr e-posta: korunma@ticaret.gov.tr
(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak

isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait resmi KEP adresle-
rinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderir.

Ticaret Bakanlığı KEP Adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr
(3) Soruşturmada “Yurtdışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak

isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın aşağıda yer alan e-posta
adresine gönderir.

Genel Müdürlük EBYS e-posta Adresi: korunma@ticaret.gov.tr
İlgili taraflar
MADDE 5- (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen bağlantı adresinde yer alan

ilgili soru formunu bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde doldurarak Genel
Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında “ilgili taraf” olarak kabul edilir.

Soru formları, görüş ve bilgilerin sunulması
MADDE 6- (1) Soruşturma ile ilgili soru formları ve başvurunun gizli olmayan özeti

Bakanlığın internet sitesi (http://www.ticaret.gov.tr) “Teşkilat/İthalat Genel Müdürlüğü” başlığı
altında “Ticaret Politikası Savunma Araçları” sayfasında bulunan “Korunma Önlemleri/Soruş-
turmalar” bağlantısında yer almakta olup bahse konu soruşturmanın sayfasından indirilir.

(2) İlgili tarafların soru formunu, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde
doldurup Genel Müdürlüğe iletmeleri gerekir. İlgili taraflarca soru formlarının doldurulmasıyla
ilgili olarak Genel Müdürlükten yardım alınabilir.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru for-
muna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı
olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve
talepler dikkate alınmaz.

(4) Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.
İlgili tarafların dinlenmesi
MADDE 7- (1) İlgili taraflar, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de ilgili taraf soru

formunda belirtmek suretiyle Genel Müdürlüğe iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek
olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular Ba-
kanlığın, 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen internet sitesinde ilan edilir.

Gizlilik
MADDE 8- (1) Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin 6 ncı

maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.
Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi
MADDE 9- (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir

aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya
da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden so-
nuçlandırılır. Genel Müdürlükçe ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tespit edil-
diği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

Soruşturmanın süresi
MADDE 10- (1) Soruşturma, Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay içinde tamam-

lanır. Gerekli hallerde bu süre altı ay uzatılabilir.
Yürürlük
MADDE 11- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15657 

—— • —— 
İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15671 

—— • —— 
İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15658 
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İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15560 

—— • —— 
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 15766 
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İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15659 

—— • —— 
İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15672 

—— • —— 
İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15660 
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İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15661 

—— • —— 
İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15662 

—— • —— 
İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15663 

—— • —— 
İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15559 



17 Aralık 2022 – Sayı : 32046 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157 

 

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15664 

—— • —— 
İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15665 

—— • —— 
İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15673 
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İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15666 

—— • —— 
İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15767 

—— • —— 
İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15667 
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İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15668 

—— • —— 
İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15669 

—— • —— 
İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15670 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

GÜVENLİK OLAY YÖNETİMİ VE KORELASYON SİSTEMİ LİSANS YENİLEMESİ 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı güvenlik olay yönetimi 

ve korelasyon sistemi lisans yenilemesi ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi ile 

istenilen IBM markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte, marka/model, teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler 21.12.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesi ile 

istenilen IBM markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin, fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSESRM06B3 
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3 TESLA MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Hizmetleri Uygulama ve 

Araştırma Hastanesi Başhekimliği ihtiyacı "3 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı" 

Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesi, varsa idari 

hususlar ve teknik şartamesine uygun şekilde, 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 IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, 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, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte 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, 20.12.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 
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2 KALEM KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi İzmir Bölge Müdürlüğünden: 

İzmir Tersanesi Komutanlığı ihtiyacı “2 Kalem Kişisel Koruyucu Donanım Malzemesi” 

ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine ve belirtilen teslim süresine (45 gün) 

uygun olarak Ofisimiz Tip Ticari Şartnamesi ve İhale Ek Şartları Listesinde belirtilen şartlar 

dahilinde Açık Teklif Usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a. İstekliler, ihale dokümanlarını Devlet Malzeme Ofisi İzmir Bölge Müdürlüğünden 

ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakı Ofisimizin 

www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Bölge 

Müdürlüğümüzce ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların şartname bedeli olarak 130,00 TL şartname bedelini Ofis banka hesabına yatırmaları 

gerekmektedir. 

b. Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte Teknik Şartnamesi, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve İhale Ek Şartlar 

Listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve Ticari Şartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile İhale Ek Şartlar Listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklif mektuplarının son teklif verme günü 22.12.2022 Perşembe Günü saat 14.00’te 

evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belge 

ve numuneler incelenecek, bu inceleme sonucunda belge ve numuneleri istenilen şartlara uygun 

olduğu tespit edilenlerin teklif dosyaları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

4- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

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

teklif mektubunda belirtilecektir. 

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

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

6- Teklifler ihaleye esas Ticari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. Teklif mektubunda opsiyon süresi 

belirtilecektir. 

7- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) 

kapsamındadır. 

Talep Takip No: BS9SSD3H4Z 
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1 ADET YATAY PAKETLEME MAKİNESİ VE 1 ADET TERMAL TRANSFER 

KODLAMA MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Adalet Bakanlığı Konya Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü 

ihtiyacı 1 adet Yatay Paketleme Makinesi ve 1 adet Termal Transfer Kodlama Makinesi teknik 

şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi ve ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 23.12.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığı’nda bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün 

açılacaktır. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSMS2RVK5Z 

    15784/1-1 



Sayfa : 164 RESMÎ GAZETE 17 Aralık 2022 – Sayı : 32046 

 

YAPRAKLI + İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Mengen Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 27.12.2022 

Saati 11:00 
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MENGEN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

Yeri MENGEN ORMAN 
 

Sıra 
No 

Deposu Cinsi 
Boy 
(m) 

Miktarı Parti 
Sayısı 

Muhammen 
Bedeli TL 

Geçici 
Teminat TL Adet m3/Ster/K 

1 
YALAKKUZ 

OİŞ 

Yapraklı + 
İbreli Dikili 

Ağaç 
 

1172 2845,763 1 1.105,00   94.337,00 

2 
GÖKÇESU 

OİŞ 

Yapraklı + 
İbreli Dikili 

Ağaç 
 

2280 4413,84 1 1.300,00 172.140,00 

 
TOPLAM 3452 7259,603 2 2.405,00 266.477,00 

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 2 adet parti 
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 
kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 
(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 
görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 
pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 
İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 
teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 
sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı 
Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’si ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya 
kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 
10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır. 
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre 
için aylık % 2.50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) 
değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 
muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 
yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

Adres : Beşler Mah. Sıtma Pınarı 
Telefon : 0(374) 356 1014 
Fax No : 0(374) 356 1100 
    15822/1-1 
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YATIRIMCILARA DUYURU 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 

aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle 
özelleştirilecektir. 

Sıra 

No 

İhale Konusu 

Taşınmazlar 

İhale 

Şartnamesi 

Bedeli (TL) 

Geçici 

Teminat 

Bedeli (TL) 

Son Teklif 

Verme 

Tarihi 

İletişim Numarası 

1 
Muş/Merkez/Kepenek (Arak) 174 ada 1 

parseldeki 12.563,37 m2 
3.000 500.000 17.01.2023 (0312) 585 83 20 

2 

Muş/Merkez/Kepenek (Arak) 182 ada 3 

parsel ve 183 ada 1 parsel numaralı 

toplam 45.638,24 m2 yüzölçümlü 

taşınmazlar (bir bütün halinde) 

5.000 1.500.000 17.01.2023 (0312) 585 83 20 

3 
Muş/Merkez/Alizurum (Tandoğan) 148 

ada 1 parseldeki 11.438,04 m2 
3.000 800.000 17.01.2023 (0312) 585 83 20 

4 
Muş/Merkez/Alizurum (Tandoğan) 189 

ada 1 parseldeki 17.712,95 m2 
3.000 1.000.000 17.01.2023 (0312) 585 83 20 

5 

İstanbul/Büyükçekmece/Cumhuriyet 

2599 ada 3, 4 ve 6 parsel numaralı 

toplam 8.800,41 m2 yüzölçümlü 

taşınmazlar (bir bütün halinde) 

3.000 1.000.000 17.01.2023 (0312) 585 83 20 

6 
İstanbul/Eyüpsultan/Göktürk 1016 

parseldeki 5.374,67 m2 
15.000 15.000.000 18.01.2023 (0312) 585 83 40 

7 
Mersin/Tarsus/İncirlikuyu 149 ada  

2 parseldeki 1.535,39 m2 
3.000 400.000 18.01.2023 (0312) 585 84 20 

8 

Muğla/Bodrum/Geriş 212 ada 185 

parsel, 293 ada 1 ve 2 parseller ile 294 

ada 1 parsel numaralı toplam 5.939,52 m2 

yüzölçümlü taşınmazlar 

(bir bütün halinde) 

7.500 6.000.000 19.01.2023 (0312) 585 82 70 

9 
Muğla/Bodrum/Ortakent 250 ada  

3 parseldeki 4.731,81 m2 
5.000 4.500.000 19.01.2023 (0312) 585 82 70 

10 
Muğla/Bodrum/Gökçebel 673 ada  

57 parseldeki 3.293,66 m2 
5.000 2.500.000 19.01.2023 (0312) 585 82 70 

1. İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak 
suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen 
teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır. 

2. Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilirler. 
Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez. 

3. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler, vakıflar 
ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilir. Yatırım 
fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler. OGG ortaklarının tamamı yatırım fonu olamaz. 

4. İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için 
ayrı İhale Şartnamesi alması, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede 
istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif 
verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur. 
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5. İhale Şartnamesi bedeli; 
• Alıcı : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
• Hesap No : TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 (T. Vakıflar Bankası T.A.O) 
• Açıklama : İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada-

Parsel’e İlişkin İhale Şartname Bedeli belirtilerek İdare’nin hesabına yatırılacaktır. İhale 
Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez. (İhaleye teklif 
verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş 
olması yeterlidir). 

6. İhale Şartnamesi ve ekleri ile Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı İdare’nin 
aşağıdaki adresinden elden teslim alınabileceği gibi talep edilmesi halinde İhale Şartname 
bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 
(yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve 
telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta, iadeli taahhütlü veya kargo ile 
gönderilebilecektir. 

7. Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda 
geçici teminat alınacaktır. Geçici teminat bedelinin nakit olarak getirilmesi durumunda yatırılacak 
hesaba ait bilgiler İhale Şartnamesinde ve İdaremiz internet sitesinde (www.oib.gov.tr) ana 
sayfasının en alt satırında yer alacaktır. 

Açıklama bölümüne: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada-
Parsel’e İlişkin İhale Teminat Bedeli ibaresi yazılmalıdır. 

8. Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak 
ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari %40 (yüzde kırk)’ı peşin, vadeye 
bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda 
ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık %24 (yüzde yirmi dört) oranında 
basit faiz (vade farkı) uygulanacaktır. 

9. 10. sıradaki taşınmazın ihale bedelinin vadeli ödenmesi yönteminin tercih edilmesi 
halinde, vadeye bağlanan borç için sözleşme tarihinde kesin teminat mektubu alınacaktır. Diğer 
taşınmazlar için taşınmazın mülkiyetinin devredilmemesi yönteminin tercih edilmesi halinde, 
vadeye bağlanan borç için sözleşme tarihinde kesin teminat mektubu alınmayacaktır. 

10. İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi 
ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı 
sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu 
ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden 
araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli 
işlemleri yapmaları istenir. 

11. İdare ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme 
ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta 
serbesttir. 

12. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir 
tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur. 

13. Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır. 
14. İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır. 
15. İhale konusu taşınmazlara ilişkin şartnamelerin İdare’den satın alınmasının talep 

edilmesi durumunda, yukarıda yer alan iletişim numaralarından randevu alınması gerekmektedir. 
T.C. 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Ziya Gökalp Caddesi No: 80   06600 Kurtuluş/ANKARA 
www.oib.gov.tr 

    15751/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Nevşehir Belediye Başkanlığından: 
1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağı tabloda belirlenen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunu hükümlerince tabloda belirlenen usüllere göre satış ihalesi yapılacaktır. 
2- İhale 04.01.2023 Çarşamba günü tabloda belirlenen saatlerde Nevşehir Belediye 

Encümenince Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. 
3- İhaleye katılacak isteklilerden aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri 

ibraz etmesi şarttır. 
A. Kanuni ikametgâh sahibi olmak. 
B. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi. 
C. Geçici teminatı yatırması ve şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi. 
D. İmza sirküleri vermesi 
 a) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile ilgili evraklar, 
 b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.  
E. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediyorsa; istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.  
F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim Sözleşmesi vermesi. 
G. Teklif mektubunu şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanıp vermesi.  
4- İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz İşletme ve 

İştirakler Müdürlüğünden 500,00 TL bedelle temin edilebilir. 
5- Muhammen bedel ve teminatlar; 

S/N Mahallesi Ada Parsel M² Si Bedeli (TL) 
Geçici 

Teminat TL 
İhale Saati 

İhale 

Usulü 

1 Mehmet Akif Ersoy 2157 12 378,40 756.800,00 22.704,00 14:00 45. Madde 

2 Kıratlıoğlu 2375 9 300,44 751.100,00 22.533,00 14:05 45. Madde 

3 20 Temmuz 1315 5 390,78 1.367.730,00 41.031,90 14:10 45. Madde 

4 15 Temmuz 1928 6 420,69 1.893.105,00 56.793,15 14:15 45. Madde 

5 15 Temmuz 1928 7 400,77 1.803.465,00 54.103,95 14:20 45. Madde 

6 15 Temmuz 1928 8 374,17 1.683.765,00 50.512,95 14:25 45. Madde 

7 Sümer 3444 4 385,50 963.750,00 28.912,50 14:30 45. Madde 

8 Sümer 3444 5 376,98 942.450, 00 28.273,50 14:35 45. Madde 

9 Sümer 3444 6 762,06 1.905.150,00 57.154,50 14:40 45. Madde 

10 Fatih Sultan Mehmet 2065 2 629,00 1.887.000,00 56.610,00 14:45 45. Madde 

11 Raşitbey 3309 1 3067,93 9.203.790,00 276.113,70 14:50 35. Madde 

12 Bekdik 3161 2 4625,17 10.406.632,50 312.198,98 14:55 35. Madde 

13 Bahçelievler 2513 132 1512,92 15.129.200,00 453.876,00 15:00 35. Madde 

14 Sümer 3016 1 3951,93 5.927.895,00 177.836,85 15:05 35. Madde 

15 Sümer 3118 6 3968,18 6.944.315,00 208.329,45 15:10 35. Madde 

A) Teklifler ihale günü Saat:13:30’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale 
Komisyonu Başkanlığına verilecektir. 

B) Tahmini bedel üzerinden tabloda belirlenen oranında geçici teminat alınacaktır.  
6- İhaleyi alan; ihale bedelini şartnamede belirlenen sürede ödeyecektir. 
7- Arsalara ilişkin bilgi ve belge Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 

alınabilir. 
8- İhaleye ilişkin, vergi, resim, tapu giderleri ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir. 
9- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir. 
 15678/1-1 
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1 ADET FEG ELEKTRON KAYNAĞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğünden:  
1 adet FEG Elektron Kaynağı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi 

(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 
sayılı Kararname eki esaslarının 20/f maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale kayıt numarası : 2022/1396267 
1- İdarenin 
a) Adresi : Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 

İncivez / ZONGULDAK 
b) Telefon ve faks numarası : 0 372 291 1269 Faks: 0 372 257 4579 
c) Elektronik posta adresi : - 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
 internet adresi : http://w3.beun.edu.tr/ 
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet FEG Elektron Kaynağı alımı 
b) Teslim [yeri/yerleri] : ZBEÜ Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme 

Mühendisliği Bölümü İncivez / ZONGULDAK 
c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 30 (otuz) 

takvim günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Kampüsü 

Personel Yemekhanesi İncivez/ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 26/12/2022 - Saat: 14:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 
sayılı KİK Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 



17 Aralık 2022 – Sayı : 32046 RESMÎ GAZETE Sayfa : 169 

 

4.1.7.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 
alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip (Ek 
ibare: 16/03/2019-30716 R.G./73. md., geçerlilik: 18/03/2020) ve Kanuna göre yapılacak 
ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına 
ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. (Ek cümle: 13.06.2019-
30800 R.G./26. md., yürürlük: 23.06.2019) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler 
dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi 
içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi 
de sunması zorunludur. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1.1) ve (4.1.1.2) de yer alan belgelerin her bir 
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.-TL (Yüz Türk lirası) 

karşılığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Projeleri Birimi İncivez / ZONGULDAK adresinden satın alınabilir. 

7.2.  İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması 
zorunludur. 

8- Teklifler 26/12/2022 Pazartesi günü Saat 14:00’a kadar Zonguldak Bülent Ecevit 
Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ZONGULDAK 
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır.  

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 
günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
    15638/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Şırnak İli Cizre Belediye Başkanlığından: 
Cizre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce Şah Mahallesi Sanayi Caddesi 880 ada 

3 nolu parselde bulunan taşınmazımızın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine 
göre Kapalı Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır. 

İhaleye katılım sağlamak için gerekli olan bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 

S. 

NO 
ADRESİ ADA PARSEL 

METRAJ 

m² 
CİNSİ 

MUHAMMEN 

BEDEL 

SATIŞ/TL 

GEÇİCİ 

TEMİNAT TL 

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

SAATİ 

1 
Şah 

Mahallesi 
880 3 1.982,15 

Avlulu iki 

katlı kargir 

bina ve 

müştemilatı 

#55.000.000,00# #1.650.000,00# 27/12/2022 15:00 

1- Taşınmazın Özellikleri: Cizre’nin en işlek sokağı olan Şah Mahallesi Sevgi Sokağında, 

Cizre Hükümet Konağı yanı, Bankalar Caddesinde yer almaktadır. Taşınmazımız bitişik nizam 

kısmı ticari alan olup, Avlulu İki Katlı Kargir Bina, Müştemilatı ve Kısmi Ticari 7 kat imar 

durum belgesine sahiptir. Taşınmazımıza ait ön, yan ve arka olmak üzere üç giriş yol 

bulunmaktadır. 

2- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mal Satış ihalesi, 2886 sayılı Yasanın 35/a 

maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. 

3- İhale, Cizre Belediyesi Meclis toplantı salonunda toplanacak komisyonunca belirtilen 

tarih ve saatte yapılacaktır. 

4- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; 

A) GERÇEK KİŞİLERDEN; 

- Noter Tasdikli İmza Beyannamesi 

- Noter tasdikli Nüfus Cüzdan Sureti, (imza beyannamesinin arka tarafında nüfus cüzdan 

sureti olması halinde nüfus) cüzdan sureti getirmesine gerek yoktur.) 

- İkametgâh Belgesi ve Adres Beyanı (Belgeler tek tek ibraz edilesi gerekmektedir.) 

- İhale tarihli olmak şartıyla Belediyemize vadesi geçmiş herhangi bir borcun olmadığını 

gösterir belge, 

- İhale Teknik Şartnamesi (Her sayfa teker teker paraflanıp son sayfa gerekli olan yerler 

doldurulup, imzalanacaktır.) 

- Geçici Teminat Mektubu veya makbuzu 

- Doküman Alındı Formu 

- Vekâletten katılma halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza 

beyannamesi, 

B) TÜZEL KİŞİLERDEN 

- Noter tasdikli imza sirküleri 

- Noter tasdikli Nüfus Cüzdan Sureti, (imza sirkülerinin arka tarafında nüfus cüzdan 

sureti olması halinde nüfus) cüzdan sureti getirmesine gerek yoktur.) 

- İkametgâh Belgesi ve Adres Beyanı (belgeler tek tek ibraz edilesi gerekmektedir.) 

- İhale tarihli olmak şartıyla Belediyemize vadesi geçmiş herhangi bir borcun olmadığını 

gösterir belge, 
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- İhale Teknik Şartnamesi (her sayfa teker teker paraflanıp son sayfa gerekli olan yerler 

imzalanacaktır.) 

- Geçici Teminat Mektubu veya makbuzu 

- Doküman Alındı Formu 

- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza 

beyannamesi, 

- Tüzel kişiliğin idarenin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret Sanayi Odası’ndan yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde 

alınmış sicil kayıt belgesi, 

- Vekâletten katılma halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza 

sirküleri 

5- İhaleye katılacak olanlar; İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde 

Cizre belediyesi hesabına veya Cizre Belediyesi Gelir Servisine 10.000,00.-TL (onbintürklirası) 

yatırılarak, makbuz ile beraber Cizre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin 

edebilirsiniz. 

6- Şartname bedeli veya Geçici Teminatı Vakıf Bankası Cizre Şubesi TR82 0001 5001 

5800 7305 6148 67 IBAN no'lu hesaba nakit, havale ya da EFT olarak yatırılabilir. 

7- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. 

maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. 

8- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir 

sorumluluk kabul etmez. 

9- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. 

    15783/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

03.12.2022 tarihli ve 32032 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ilanımız iptal edilmiştir. 

SEHVEN YAYIMLANAN İLAN 

BİRİM BÖLÜM 

KADRO UNVANI 

ALES 

Puanı 

Yabancı  

Dil 

Puanı 

ARANAN NİTELİKLER 
Profesör Doçent 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

Öğretim 

Görevlisi 

Araştırma 

Görevlisi 

SAĞLIK 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Bölümü 
    

1 70 50 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon bölümü 

lisans mezunu olup, 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

alanında tezli yüksek 

lisans yapıyor olmak 

İlan olunur. 15794/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15831/1/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15831/2/1-1 
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Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15799/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 15802/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 15803/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 15804/1/1-1 
  



Sayfa : 180 RESMÎ GAZETE 17 Aralık 2022 – Sayı : 32046 

 

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

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 15804/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 15805/1-1 
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15748/1-1 
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15749/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15750/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:  

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15752/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15800/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15791/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15792/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15793/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
  15810/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN DÜZELTME İLANI 
26.11.2022 tarihli 32025 sayılı Resmi Gazete’nin 119. Sayfasında Vit-Varol İnş. Tic. Ltd. 

Şti firması ve Hasan Varol’un ihalelere katılmaktan yasaklamanın kaldırılması ilanında sehven 
makam oluru 292 yerine 293 sayılı ilan yayımlanmıştır. 292 sayılı Makam olurunda ki ilan metni 
26.11.2022 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

 
 15837/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15811/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI VE 

YENİDEN İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI VERİLMESİNE  
İLİŞKİN İLAN 

 
    15782/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

Adana 5. İcra Müdürlüğünün 2007/1969 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. 

    15639/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

Ergani 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1981/136 Esas ve 1988/3 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. 

    15640/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Kahramanmaraş'ı Tanıtma Kültür Eğitim ve Sporu Geliştirme Vakfı Kahramanmaraş 4. 

Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.10.2022 tarihinde kesinleşen ve 08.06.2022 tarihli E:2021/484 

K:2022/382 sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 

 15652/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün, I46-d no’lu paftada bir adet petrol arama 

ruhsatı almak için 13.12.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

    15595/1/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün, I47-d no’lu paftada bir adet petrol arama 

ruhsatı almak için 13.12.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

    15595/2/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin, N48-d1 no’lu paftada bir adet 

petrol arama ruhsatı almak için 13.12.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol 
Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

    15596/1/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin, O42-b no’lu paftada bir adet petrol 

arama ruhsatı almak için 13.12.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu 
Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

    15596/2/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin, N42-a1 no’lu paftada bir adet 

petrol arama ruhsatı almak için 13.12.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol 
Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

    15596/3/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin, N42-c no’lu paftada bir adet petrol 

arama ruhsatı almak için 13.12.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu 
Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

    15596/4/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin, N43-b no’lu paftada bir adet petrol 

arama ruhsatı almak için 13.12.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu 
Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

    15596/5/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin, N43-d no’lu paftada bir adet petrol 

arama ruhsatı almak için 13.12.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu 
Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

    15596/6/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin, N44-c no’lu paftada bir adet petrol 

arama ruhsatı almak için 13.12.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

    15596/7/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin, N43-c no’lu paftada bir adet petrol 

arama ruhsatı almak için 13.12.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

    15596/8/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin, N44-d no’lu paftada bir adet petrol 

arama ruhsatı almak için 13.12.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

    15596/9/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin, N47-c1, c2 no’lu paftalarda bir 

adet petrol arama ruhsatı almak için 13.12.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol 

Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

    15596/10/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin, O44-a no’lu paftada bir adet petrol 

arama ruhsatı almak için 13.12.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

    15596/11/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin, O43-b no’lu paftada bir adet petrol 

arama ruhsatı almak için 13.12.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

    15596/12/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin, O43-a no’lu paftada bir adet petrol 

arama ruhsatı almak için 13.12.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

    15596/13/1-1 
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Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ VE ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ve 

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 

Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlükteki 

ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanları alınacaktır. 

Başvurular 02.01.2023 günü saat 17:00’ye kadar aşağıdaki üniversite adresine şahsen 

yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolar ile ilgili bilgilere üniversitemizin web sayfası 

www.ankaramedipol.edu.tr den ulaşılabilir. 

ÖĞRETİM ÜYESİ 

Fakülte/ 

Yüksekokul 
Bölüm Anabilim Dalı Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar 

Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 

Tıp Fakültesi 

Temel Tıp 

Bilimleri 

Tıbbi 

Biyokimya 

Tıbbi Biyokimya alanında Uzmanlık veya 

Doktora yapmış olmak. Geçerli yabancı 

dili (İngilizce) en az 85 puan olmak veya 

Uzmanlık ya da Doktora eğitimini geçerli 

yabancı dil ile yurtdışında yapmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıbbi 

Mikrobiyoloji 

Tıbbi Mikrobiyoloji alanında Uzmanlık 

veya Doktora yapmış olmak. Geçerli 

yabancı dili (İngilizce) en az 85 puan 

olmak veya Uzmanlık ya da Doktora 

eğitimini geçerli yabancı dil ile 

yurtdışında yapmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Genel Cerrahi 

Tıp Fakültesi mezunu, Genel Cerrahi 

alanında Doçentlik almış olmak. Geçerli 

yabancı dili (İngilizce) en az 85 puan 

olmak veya Uzmanlık ya da Doktora 

eğitimini geçerli yabancı dil ile 

yurtdışında yapmış olmak. 

1 Doç. Dr. 

Tıp Fakültesi mezunu, Genel Cerrahi 

alanında Doçentlik almış olmak. 
1 Doç. Dr. 

Tıbbi Patoloji 

Tıp Fakültesi mezunu, Patoloji alanında 

Uzmanlık yapmış olmak. Geçerli yabancı 

dili (İngilizce) en az 85 puan olmak veya 

Uzmanlık ya da Doktora eğitimini geçerli 

yabancı dil ile yurtdışında yapmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
Halk Sağlığı 

Tıp Fakültesi mezunu, Halk Sağlığı 

alanında Uzmanlık veya Doktora yapmış 

olmak. Geçerli yabancı dili (İngilizce) en 

az 85 puan olmak veya Uzmanlık ya da 

Doktora eğitimini geçerli yabancı dil ile 

yurtdışında yapmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
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Diş 

Hekimliği 

Klinik 

Bilimler 

Bölümü 

Ağız ve Çene 

Cerrahisi 

Ağız ve Çene Cerrahisi alanında 

Uzmanlık/Doktora yapmış olmak. 
2 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Ağız ve Çene 

Radyolojisi 

Ağız ve Çene Radyolojisi alanında 

Uzmanlık/Doktora yapmış olmak. 
1 Doç. Dr. 

Ağız ve Çene Radyolojisi alanında 

Uzmanlık/Doktora yapmış olmak. 
2 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Endodonti 
Endodonti alanında Uzmanlık/Doktora 

yapmış olmak. 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Pedodonti 

Pedodonti alanında Uzmanlık/Doktora 

yapmış olmak. 
1 Doç. Dr. 

Pedodonti alanında Uzmanlık/Doktora 

yapmış olmak. 
2 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Protetik Diş 

Tedavisi 

Protetik Diş Tedavisi alanında 

Uzmanlık/Doktora yapmış olmak. 
4 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Restoratif Diş 

Tedavisi 

Restoratif Diş Tedavisi alanında 

Uzmanlık/Doktora yapmış olmak. 
2 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Eczacılık 

Fakültesi 

Temel 

Eczacılık 

Bilimleri 

Analitik Kimya 

Kimya Bölümü mezunu, Eczacılıkta 

Analitik Kimya alanında yükseklisans ve 

doktora yapmış, Eczacılık Fakültesi 

Analitik Kimya Laboratuvar dersi vermiş 

olmak. 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Biyokimya 

Eczacılık Fakültesi mezunu, Eczacılıkta 

Biyokimya alanında doktora yapmış 

olmak. Geçerli yabancı dili (İngilizce) en 

az 85 puan olmak veya Uzmanlık ya da 

Doktora eğitimini geçerli yabancı dil ile 

yurtdışında yapmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Eczacılık 

Teknolojisi 

Farmasötik 

Teknoloji 

Eczacılık Fakültesi mezunu, Eczacılıkta 

Farmasötik Teknoloji veya Farmasötik 

Biyoteknoloji alanında doktora yapmış 

olmak. 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Ergoterapi Ergoterapi 
Ergoterapi mezunu aynı alanda doktora 

yapmış olmak. 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Güzel 

Sanatlar 

Tasarım ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

İç Mimarlık 

ve Çevre 

Tasarımı 

İç Mimarlık ve 

Çevre 

Tasarımı 

Mimarlık Fakültesi Mezunu, Restorasyon 

ve Koruma alanlarında yükseklisans ve 

doktora yapmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

Endüstri 

Mühendisliği 

Fizik alanında lisans ve yükseklisans 

yapmış ve Nanoteknoloji alanında 

doktora yapmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Matematik alanında lisans, yükseklisans 

ve doktora yapmış olmak. 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi  
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ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI 

Fakülte/  

Yüksekokul 
Bölüm 

Anabilim  

Dalı 

Uzmanlık Alanı/ 

Aranılan Şartlar 

Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü 
Endodonti 

Endodonti alanında Uzmanlık 

yapmış olmak. 
1 Öğr. Gör. 

Tıp Fakültesi 

Temel Tıp 

Bilimleri 

Fizyoloji 

Moleküler Biyoloji ve Genetik 

mezunu, Tıbbi Fizyoloji alanında 

yüksek lisans yapmış, aynı alanda 

doktora yapıyor olmak. 

1 Arş. Gör. 

Tıp veya Veteriner Fakültesi 

mezunu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Fizyoloji programında doktora 

yapıyor olmak. Geçerli yabancı dili 

(İngilizce) en az 90, ALES puanı en 

az 80 puan olmak. 

1 Arş. Gör. 

Tıp Eğitimi 
Tıp Eğitimi alanında doktora 

yapıyor olmak 
2 Arş. Gör. 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
Halk Sağlığı 

Tıp Fakültesi mezunu, Halk Sağlığı 

alanında Doktora yapıyor olmak. 
1 Arş. Gör. 

Eczacılık 

Fakültesi 

Eczacılık 

Teknolojisi 

Farmasötik 

Teknoloji 

Eczacılık Fakültesi mezunu, 

Farmasötik Teknoloji veya 

Farmasötik Biyoteknoloji alanında 

yükseklisans veya doktora yapıyor 

olmak. 

1 Arş. Gör. 

Eczacılık 

Meslek Bilimleri 

Farmasötik 

Kimya 

Eczacılık Fakültesi mezunu, 

Farmasötik Kimya alanında 

yükseklisans veya doktora yapıyor 

olmak. 

1 Arş. Gör. 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bilgisayar mühendisliği veya ilgili 

mühendislik, matematik alanların 

birinde lisans mezunu, ilgili 

alanlarda yükseklisans veya 

doktora yapıyor olmak. Geçerli 

yabancı dili (İngilizce) en az 80 

puan olmak. 

2 Arş. Gör. 

Elektik-

Elektronik 

Mühendisliği 

Elektik-

Elektronik 

Mühendisliği 

Elektik-Elektronik Mühendisliği 

alanında lisans mezunu, aynı 

alanda yükseklisans veya doktora 

yapıyor olmak. Geçerli yabancı dili 

(İngilizce) en az 80 puan olmak. 

1 Arş. Gör. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik 

Beslenme ve 

Diyetetik 

Beslenme ve Diyetetik Lisans 

mezunu, aynı alanda yükseklisans 

yapmış olmak. Üniversitede Besin 

Kimyası Uygulama Dersini vermiş 

olmak. Geçerli yabancı dili 

(İngilizce) en az 90 puan olmak. 

1 Öğr. Gör. 
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NOT: 
• Üniversitemiz Akademik Birimleri Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak adayların; 
a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 
b) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir. 
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan; 
Öğretim üyeleri için: 
• Profesör veya Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurduğu bölüm/anabilim dalını 

belirttiği Başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Profesörlük için 
işe başlama yazısı (Yükseltilerek atama yapılacaklar için gerek bulunmamaktadır), Diploma (Lisans 
Diploması e-Devletten alınmalı veya Noter onaylı veya asıllarının olması halinde üniversitemizce aslı 
gibidir onayı yapılır), Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul 
edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf ve aranılan şartları 
sağladığına ilişkin diğer belgelerle birlikte, Bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan 
belgelerinin birer suretini ekleyerek 6 (altı) adet flaş bellek olarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve 
Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 

• Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvurduğu bölüm/anabilim dalını 
belirttiği Başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Diploma (Lisans Diploması e-Devletten alınmalı 
veya Noter onaylı olmalı veya asıllarının olması halinde üniversitemizce aslı gibidir onayı yapılır), Yüksek 
Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil 
sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf ve aranılan şartları sağladığına ilişkin diğer 
belgelerle birlikte, Bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin birer suretini 
ekleyerek 4 (dört) adet flaş bellek olarak İlgili Dekanlıklara/Müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir. 

• Belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir. 
• İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları, ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüriler 

tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim Kurullarında uygun 
bulunması halinde, ilgili birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı oluru ve Mütevelli Heyetince 
onaylanmasından sonra sözleşmeleri gerçekleştirilecektir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde 
başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanları için: 
• Başvuru Dilekçesi (başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını 

içeren başvuru dilekçesi aslen veya vekâleten elden teslim edilmelidir) 
• YÖK Formatlı Özgeçmiş (doküman ve Flash olarak) 
• Diploma Fotokopileri (Lisans diploması noter onaylı veya asıllarının olması halinde aslı gibidir 

yapılır) 
• Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi 
• Doktora Öğrenci Belgesi 
• ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi 
• Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi 
• Resmi Transkriptler (asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır) 
• Tecrübe Belgesi (istenmesi halinde onaylı) 
• Onaylı Hizmet Belgesi (halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar, ayrılmış veya emekli 

olanlar getirecekler) 
• Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge 
• Adli Sicil Kaydını Gösterir Belge (e-Devlet) 
• Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
• 4 adet Vesikalık Fotoğraf 
Sınav Takvimi: 
• Ön Değerlendirme Tarihi : 06.01.2023 
• Sınav Tarihi : 11.01.2023 
• Sonuç Açıklama Tarihi : 13.01.2023 
İrtibat-Başvuru Adresi : Ankara Medipol Üniversitesi, Hacı Bayram Mah. Talatpaşa 

Bulvarı. Biga Sok. 06050 Altındağ-ANKARA 
    Tel: 0312-324 2411 
    15790/1-1 
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İstanbul İli Sancaktepe Belediye Başkanlığından: 

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI 

Sancaktepe Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 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. 

S. 

No 

Kadro 

Unvanı 
Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Puan 

Türü 

KPSS 

Taban 

Puanı 

1 
Zabıta 

Memuru 
GİH 12 6 

Herhangi bir Ortaöğretim 

Kurumundan (Lise veya Dengi 

Okul) mezun olmak, 

En Az (B) sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak 

Erkek P94 
En az 

70 

2 
Zabıta 

Memuru 
GİH 12 2 

Herhangi bir Ortaöğretim 

Kurumundan (Lise veya Dengi 

Okul) mezun olmak, 

En Az (B) sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak 

Kadın P94 
En az 

70 

3 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 8 

Ön lisans düzeyinde eğitim 

veren Yüksekokulların: Adalet, 

Bilgi Yönetimi, Bilgisayar 

Destekli Tasarım ve 

Animasyon, Bilgisayar 

Operatörlüğü, Bilgisayar 

Programcılığı, Bilgisayar 

Teknolojisi, Bilişim Güvenliği 

Teknolojisi, Büro Yönetimi, 

Çevre Koruma ve Kontrol, 

Çevre Sağlığı, Genel İşletme, 

Halkla İlişkiler, Hukuk Büro 

Yönetimi ve Sekreterliği, 

İlahiyat, İnsan Kaynakları 

Yönetimi, İş İdaresi, İşletme, 

İşletme Yönetimi, İşletmecilik, 

Mahalli İdareler, Maliye, 

Muhasebe, Sosyal Bilimler, 

Yerel Yönetimler programların 

birinden mezun olmak. 

En Az (B) sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak 

Erkek P93 
En az 

70 
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4 
Zabıta 

Memuru 
GİH 9 6 

Lisans düzeyinde eğitim veren 

Fakültelerin: Bankacılık, Bilgi 

ve Belge Yönetimi, Ekonomi, 

Halkla İlişkiler, İktisat, İlahiyat, 

İnsan Kaynakları Yönetimi, 

İslami İlimler, İstatistik, İş 

İdaresi, İş Sağlığı ve Güvenliği, 

İşletme, Kamu Yönetimi, 

Maliye, Medya ve İletişim, 

Muhasebe, Mütercim ve 

Tercümanlık, Siyaset Bilimi, 

Sosyal Hizmet, Sosyoloji, 

Turizm, Uluslararası İlişkiler, 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi, 

Uluslararası Ticaret, Yerel 

Yönetimler programlarının 

birinden mezun olmak. 

En Az (B) sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak 

Erkek P3 
En az 

70 

5 
Zabıta 

Memuru 
GİH 9 3 

Lisans düzeyinde eğitim veren 

Fakültelerin: Bankacılık, Bilgi 

ve Belge Yönetimi, Ekonomi, 

Halkla İlişkiler, İktisat, İlahiyat, 

İnsan Kaynakları Yönetimi, 

İslami İlimler, İstatistik, İş 

İdaresi, İş Sağlığı ve Güvenliği, 

İşletme, Kamu Yönetimi, 

Maliye, Medya ve İletişim, 

Muhasebe, Mütercim ve 

Tercümanlık, Siyaset Bilimi, 

Sosyal Hizmet, Sosyoloji, 

Turizm, Uluslararası İlişkiler, 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi, 

Uluslararası Ticaret, Yerel 

Yönetimler programlarının 

birinden mezun olmak. 

En Az (B) sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak 

Kadın P3 
En az 

70 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 

Sancaktepe Belediye Başkanlığının münhal bulunan yukarıda belirtilen zabıta memuru 

kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 



Sayfa : 202 RESMÎ GAZETE 17 Aralık 2022 – Sayı : 32046 

 

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 

İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel 

şartlara sahip olmaları gerekmektedir; 

a) Türk vatandaşı olmak, 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

c) Türk Ceza Kanunu’nun 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, görevi 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 veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 

bulunmamak, 

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 

2- BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR: 

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını 

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan 

türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 

nedenlerle çıkarılmış olmamak, 

c) 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 ve boyun 1 metreden fazla olan 

kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca 

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, 

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 

Sınava girmek isteyen adaylar Başvuru Formunu Kurumumuzdan veya 

(www.sancaktepe.bel.tr) internet adresinden temin ederek Başvuru Formuna aşağıdaki belgeleri 

ekleyecektir. 

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 

a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi, 

b) Mezuniyet belgesinin aslı veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet 

belgesi, (Kurumumuzca onaylanmak üzere 1 adet fotokopisi) 

c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak 

üzere 1 adet fotokopisi. 
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ç) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama barkotlu bilgisayar 

çıktısı, 

d) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 

e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 

f) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak) 

g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan 

edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır) 

h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

Belediyemizce tasdik edilebilir) 

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 

a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 23/01//2023 - 27/01/2023 

tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Belediyemiz 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne (Sancaktepe Belediyesi Ana Hizmet Binası 

Abdurrahmangazi Mah. Enderun Caddesi No: 2) müracaatlarını şahsen yapacak olup, adaylar 

yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak suretiyle başvuru sürecini 

tamamlayacaklardır. 

b) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 

Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI: 

a) Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek 

suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere 

atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday; sözlü ve 

uygulamalı sınava çağırılacaktır. 

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 

çağrılacaktır. 

c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar 06/02/2023 tarihinde Sancaktepe Belediye 

Başkanlığı resmi internet sayfasından (https://www.sancaktepe.bel.tr) ilan edilecektir. Başvuruları 

kabul edilip sınava çağrılan adaylar, Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile 

sınav yeri ve tarihinin bulunduğu Sınav Giriş Belgesini bu adres üzerinden temin edecek olup, bu 

belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 

bulunulmayacaktır. 

6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 

Sözlü ve uygulamalı sınav; 

Zabıta Memuru alımı için 08/02/2023 tarihinde Saat 09.00’da başlamak üzere, Sancaktepe 

Belediyesi Ana Hizmet Binasında sözlü sınav ve belirlenen spor merkezinde ise uygulamalı sınav 

yapılacaktır. 

Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam 

edilecektir. 
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Sınav Konuları: 

a. Sözlü Sınav; 

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 

2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

4) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat; 

konularını kapsar. 

b. Uygulamalı Sınav; Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin 

ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. 

7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 

a) Zabıta Memuru Sınavında Değerlendirme; 

Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan 

olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı 

ayrı tutanağa geçirilir. 

b) Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 

puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

c) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si alınarak 

sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

Sınavda başarılı sayılmak için her iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olması şarttır. 

d) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı 

ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet 

adresinde ilan edilecektir. 

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 kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 

Belediyemizin internet sayfasından (https://www.sancaktepe.bel.tr) ilan edilecektir. 

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 Belediyemizin internet adresinde 

(https://www.sancaktepe.bel.tr) 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. 15617/1-1 
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Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

16 Aralık 2022 tarihli ve 32045 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
akademik ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

 
 15825/1/1-1 
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Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

16 Aralık 2022 tarihli ve 32045 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
akademik ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

 
 15825/2/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında 
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca yazılı 
ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 
224 (iki yüz yirmi dört) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. 

A- GENEL ŞARTLAR 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (A) 

bendinde yer alan genel şartları taşımak, 
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak, 
3- Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak, 
B- ÖZEL ŞARTLAR 

Sözleşmeli 

Pozisyon Adı 

Pozisyon 

Sayısı 
Teşkilat Görev Yeri 

Öğrenim 

Durumu 

KPSS 

Puan 

Türü 

Diğer Şartlar 

MÜHENDİS 

(BİLGİSAYAR) 
1 MERKEZ ANKARA LİSANS P3 

Bilgisayar Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 

MÜHENDİS 

(ENDÜSTRİ) 
1 MERKEZ ANKARA LİSANS P3 

Endüstri Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 

MÜHENDİS 

(HARİTA) 
1 MERKEZ ANKARA LİSANS P3 

Harita Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 

MÜHENDİS 

(MAKİNE) 
1 MERKEZ ANKARA LİSANS P3 

Makine Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 

MÜHENDİS 

(JEOLOJİ) 
1 MERKEZ ANKARA LİSANS P3 

Jeoloji Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 

MÜHENDİS 

(İNŞAAT) 
1 MERKEZ ANKARA LİSANS P3 

İnşaat Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 

MÜHENDİS 

(ELEKTRİK-

ELEKTRONİK) 

1 MERKEZ ANKARA LİSANS P3 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

lisans programından mezun 

olmak. 

MÜHENDİS  

(GIDA) 
1 MERKEZ ANKARA LİSANS P3 

Gıda Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 

MÜHENDİS 

(İNŞAAT) 
1 TAŞRA ADANA LİSANS P3 

İnşaat Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 

MÜHENDİS 

(İNŞAAT) 
2 TAŞRA BURSA LİSANS P3 

İnşaat Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 

MÜHENDİS 

(İNŞAAT) 
1 TAŞRA BOLU LİSANS P3 

İnşaat Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 

MÜHENDİS 

(İNŞAAT) 
2 TAŞRA ANKARA LİSANS P3 

İnşaat Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak 

MÜHENDİS 

(İNŞAAT) 
1 TAŞRA SAMSUN LİSANS P3 

İnşaat Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak 

MÜHENDİS 

(İNŞAAT) 
3 TAŞRA İSTANBUL LİSANS P3 

İnşaat Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 
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MÜHENDİS 

(İNŞAAT) 
1 TAŞRA TRABZON LİSANS P3 

İnşaat Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 

MÜHENDİS 

(ELEKTRİK) 
1 TAŞRA ANTALYA LİSANS P3 

Elektrik Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 

MÜHENDİS 

(ELEKTRİK) 
1 TAŞRA TRABZON LİSANS P3 

Elektrik Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 

MÜHENDİS 

(ELEKTRİK) 
1 TAŞRA BURSA LİSANS P3 

Elektrik Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 

MÜHENDİS 

(ELEKTRİK) 
3 TAŞRA İSTANBUL LİSANS P3 

Elektrik Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 

MÜHENDİS 

(ÇEVRE) 
1 TAŞRA BURSA LİSANS P3 

Çevre Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 

MÜHENDİS 

(ÇEVRE) 
1 TAŞRA İSTANBUL LİSANS P3 

Çevre Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 

MÜHENDİS 

(ÇEVRE) 
1 TAŞRA TEKİRDAĞ LİSANS P3 

Çevre Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 

MÜHENDİS (GEMİ 

İNŞAATI VE GEMİ 

MAKİNELERİ) 

1 TAŞRA İZMİR LİSANS P3 

Gemi İnşaatı ve Gemi 

Makineleri Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 

MÜHENDİS 

(MAKİNE) 
1 TAŞRA ANTALYA LİSANS P3 

Makine Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 

MÜHENDİS 

(MAKİNE) 
1 TAŞRA ADANA LİSANS P3 

Makine Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 

MÜHENDİS 

(MAKİNE) 
2 TAŞRA İZMİR LİSANS P3 

Makine Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 

MÜHENDİS 

(MAKİNE) 
1 TAŞRA TRABZON LİSANS P3 

Makine Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 

MÜHENDİS 

(HARİTA) 
1 TAŞRA ADANA LİSANS P3 

Harita Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 

MÜHENDİS 

(HARİTA) 
1 TAŞRA BURSA LİSANS P3 

Harita Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 

MÜHENDİS 

(HARİTA) 
1 TAŞRA İSTANBUL LİSANS P3 

Harita Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 

MÜHENDİS 

(HARİTA) 
1 TAŞRA İZMİR LİSANS P3 

Harita Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 

MÜHENDİS 

(KİMYA) 
1 TAŞRA TEKİRDAĞ LİSANS P3 

Kimya Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 

MÜHENDİS 

(JEOLOJİ) 
1 TAŞRA TRABZON LİSANS P3 

Jeoloji Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 

TEKNİKER 

(KİMYA) 
1 MERKEZ ANKARA ÖN LİSANS P93 

Kimya Teknolojisi ön lisans 

programından mezun olmak. 

TEKNİKER 

(İNŞAAT) 
1 MERKEZ ANKARA ÖN LİSANS P93 

İnşaat Teknolojisi ön lisans 

programından mezun olmak. 

TEKNİKER 

(MAKİNE) 
1 TAŞRA TEKİRDAĞ ÖN LİSANS P93 

Makine ön lisans programından 

mezun olmak. 
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TEKNİKER 

(BİLGİSAYAR) 
1 TAŞRA TEKİRDAĞ ÖN LİSANS P93 

Bilgisayar Programcılığı veya 

Bilgisayar Teknolojisi ön lisans 

programlarının birinden mezun 

olmak. 

TEKNİKER 

(İNŞAAT) 
1 TAŞRA İSTANBUL ÖN LİSANS P93 

İnşaat Teknolojisi ön lisans 

programından mezun olmak. 

TEKNİKER 

(HARİTA VE 

KADASTRO) 

1 TAŞRA SAMSUN ÖN LİSANS P93 
Harita ve Kadastro ön lisans 

programından mezun olmak. 

TEKNİSYEN 

(ELEKTRİK) 
1 TAŞRA ANTALYA ORTAÖĞRETİM P94 

Mesleki veya teknik eğitim 

veren ortaöğretim kurumlarının 

Elektrik Elektronik Teknolojisi 

alanından mezun olmak. 

BÜRO 

PERSONELİ 

(MUHASEBE) 

1 MERKEZ ANKARA ÖN LİSANS P93 

Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları ön lisans 

programından mezun olmak. 

BÜRO 

PERSONELİ 

(ADALET) 

2 MERKEZ ANKARA ÖN LİSANS P93 
Adalet ön lisans programından 

mezun olmak. 

BÜRO 

PERSONELİ 

(ADALET) 

1 TAŞRA ANKARA ÖN LİSANS P93 
Adalet ön lisans programından 

mezun olmak. 

BÜRO 

PERSONELİ 

(ADALET) 

1 TAŞRA DİYARBAKIR ÖN LİSANS P93 
Adalet ön lisans programından 

mezun olmak. 

BÜRO 

PERSONELİ 

(ADALET) 

2 TAŞRA İSTANBUL ÖN LİSANS P93 
Adalet ön lisans programından 

mezun olmak. 

BÜRO 

PERSONELİ 

(ADALET) 

1 TAŞRA TRABZON ÖN LİSANS P93 
Adalet ön lisans programından 

mezun olmak. 

BÜRO 

PERSONELİ 

(MUHASEBE) 

1 TAŞRA ANTALYA ÖN LİSANS P93 

Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları ön lisans 

programından mezun olmak. 

BÜRO 

PERSONELİ 

(MUHASEBE) 

1 TAŞRA ÇANAKKALE ÖN LİSANS P93 

Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları ön lisans 

programından mezun olmak. 

BÜRO 

PERSONELİ 

(MUHASEBE) 

1 TAŞRA EDİRNE ÖN LİSANS P93 

Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları ön lisans 

programından mezun olmak. 

BÜRO 

PERSONELİ 

(MUHASEBE) 

1 TAŞRA ANKARA ÖN LİSANS P93 

Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları ön lisans 

programından mezun olmak. 

BÜRO 

PERSONELİ 

(MUHASEBE) 

2 TAŞRA İSTANBUL ÖN LİSANS P93 

Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları ön lisans 

programından mezun olmak. 
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BÜRO 

PERSONELİ 

(MUHASEBE) 

1 TAŞRA MUĞLA ÖN LİSANS P93 

Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları ön lisans 

programından mezun olmak. 

BÜRO 

PERSONELİ 

(BİLGİSAYAR) 

1 TAŞRA ANKARA ÖN LİSANS P93 

Bilgisayar Programcılığı veya 

Bilgisayar Teknolojisi ön lisans 

programlarının birinden mezun 

olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(AŞÇI) 

2 MERKEZ ANKARA ÖN LİSANS P93 
Aşçılık ön lisans programından 

mezun olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ  

(AŞÇI YRD.) 

2 MERKEZ ANKARA ORTAÖĞRETİM P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun 

olmak 

- Aşçılıkla ilgili MEB onaylı 

sertifika, mesleki yeterlilik ya da 

3308 sayılı Kanuna göre kalfalık 

veya ustalık belgelerinden birine 

sahip olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(AŞÇI) 

2 TAŞRA ANTALYA ÖN LİSANS P93 
Aşçılık ön lisans programından 

mezun olmak. 

KORUMA VE 

GÜVENLİK 

GÖREVLİSİ 

20 MERKEZ ANKARA ÖN LİSANS P93 

- Herhangi bir ön lisans 

programından mezun olmak. 

- 10/06/2004 tarihli ve 5188 

sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanun’un 

10’uncu ve 14’üncü maddesinde 

belirtilen şartları taşımak ve 

geçerlilik süresi dolmamış silahlı 

ibareli özel güvenlik kimlik 

kartına sahip olmak. 

- Erkek adaylar için 170 cm, 

kadın adaylar için 160 cm’den 

kısa olmamak. 

KORUMA VE 

GÜVENLİK 

GÖREVLİSİ 

3 TAŞRA ANTALYA ÖN LİSANS P93 

- Herhangi bir ön lisans 

programından mezun olmak. 

- 10/06/2004 tarihli ve 5188 

sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanun’un 

10’uncu ve 14’üncü maddesinde 

belirtilen şartları taşımak ve 

geçerlilik süresi dolmamış silahlı 

ibareli özel güvenlik kimlik 

kartına sahip olmak. 

- Erkek adaylar için 170 cm, 

kadın adaylar için 160 cm’den 

kısa olmamak. 
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KORUMA VE 

GÜVENLİK 

GÖREVLİSİ 

1 TAŞRA BARTIN ÖN LİSANS P93 

- Herhangi bir ön lisans 

programından mezun olmak. 

- 10/06/2004 tarihli ve 5188 

sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanun’un 

10’uncu ve 14’üncü maddesinde 

belirtilen şartları taşımak ve 

geçerlilik süresi dolmamış silahlı 

ibareli özel güvenlik kimlik 

kartına sahip olmak. 

- Erkek adaylar için 170 cm, 

kadın adaylar için 160 cm’den 

kısa olmamak. 

KORUMA VE 

GÜVENLİK 

GÖREVLİSİ 

5 TAŞRA BOLU ÖN LİSANS P93 

- Herhangi bir ön lisans 

programından mezun olmak. 

- 10/06/2004 tarihli ve 5188 

sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanun’un 

10’uncu ve 14’üncü maddesinde 

belirtilen şartları taşımak ve 

geçerlilik süresi dolmamış silahlı 

ibareli özel güvenlik kimlik 

kartına sahip olmak. 

- Erkek adaylar için 170 cm, 

kadın adaylar için 160 cm’den 

kısa olmamak. 

KORUMA VE 

GÜVENLİK 

GÖREVLİSİ 

1 TAŞRA BURSA ÖN LİSANS P93 

- Herhangi bir ön lisans 

programından mezun olmak. 

- 10/06/2004 tarihli ve 5188 

sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanun’un 

10’uncu ve 14’üncü maddesinde 

belirtilen şartları taşımak ve 

geçerlilik süresi dolmamış silahlı 

ibareli özel güvenlik kimlik 

kartına sahip olmak. 

- Erkek adaylar için 170 cm, 

kadın adaylar için 160 cm’den 

kısa olmamak. 

KORUMA VE 

GÜVENLİK 

GÖREVLİSİ 

1 TAŞRA ÇANAKKALE ÖN LİSANS P93 

- Herhangi bir ön lisans 

programından mezun olmak. 

- 10/06/2004 tarihli ve 5188 

sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanun’un 

10’uncu ve 14’üncü maddesinde 

belirtilen şartları taşımak ve 

geçerlilik süresi dolmamış silahlı 

ibareli özel güvenlik kimlik 

kartına sahip olmak. 

- Erkek adaylar için 170 cm, 

kadın adaylar için 160 cm’den 

kısa olmamak. 
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KORUMA VE 

GÜVENLİK 

GÖREVLİSİ 

1 TAŞRA İSTANBUL ÖN LİSANS P93 

- Herhangi bir ön lisans 

programından mezun olmak. 

- 10/06/2004 tarihli ve 5188 

sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanun’un 

10’uncu ve 14’üncü maddesinde 

belirtilen şartları taşımak ve 

geçerlilik süresi dolmamış silahlı 

ibareli özel güvenlik kimlik 

kartına sahip olmak. 

- Erkek adaylar için 170 cm, 

kadın adaylar için 160 cm’den 

kısa olmamak. 

KORUMA VE 

GÜVENLİK 

GÖREVLİSİ 

1 TAŞRA İZMİR ÖN LİSANS P93 

-Herhangi bir ön lisans 

programından mezun olmak. 

-10/06/2004 tarihli ve 5188 

sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanun’un 

10’uncu ve 14’üncü maddesinde 

belirtilen şartları taşımak ve 

geçerlilik süresi dolmamış silahlı 

ibareli özel güvenlik kimlik 

kartına sahip olmak. 

- Erkek adaylar için 170 cm, 

kadın adaylar için 160 cm’den 

kısa olmamak. 

KORUMA VE 

GÜVENLİK 

GÖREVLİSİ 

1 TAŞRA KASTAMONU ÖN LİSANS P93 

-Herhangi bir ön lisans 

programından mezun olmak. 

-10/06/2004 tarihli ve 5188 

sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanun’un 

10’uncu ve 14’üncü maddesinde 

belirtilen şartları taşımak ve 

geçerlilik süresi dolmamış silahlı 

ibareli özel güvenlik kimlik 

kartına sahip olmak. 

- Erkek adaylar için 170 cm, 

kadın adaylar için 160 cm’den 

kısa olmamak. 

KORUMA VE 

GÜVENLİK 

GÖREVLİSİ 

1 TAŞRA MERSİN ÖN LİSANS P93 

-Herhangi bir ön lisans 

programından mezun olmak. 

-10/06/2004 tarihli ve 5188 

sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanun’un 

10’uncu ve 14’üncü maddesinde 

belirtilen şartları taşımak ve 

geçerlilik süresi dolmamış silahlı 

ibareli özel güvenlik kimlik 

kartına sahip olmak. 

- Erkek adaylar için 170 cm, 

kadın adaylar için 160 cm’den 

kısa olmamak. 
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KORUMA VE 

GÜVENLİK 

GÖREVLİSİ 

1 TAŞRA MUĞLA ÖN LİSANS P93 

-Herhangi bir ön lisans 

programından mezun olmak. 

-10/06/2004 tarihli ve 5188 

sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanun’un 

10’uncu ve 14’üncü maddesinde 

belirtilen şartları taşımak ve 

geçerlilik süresi dolmamış silahlı 

ibareli özel güvenlik kimlik 

kartına sahip olmak. 

- Erkek adaylar için 170 cm, 

kadın adaylar için 160 cm’den 

kısa olmamak. 

KORUMA VE 

GÜVENLİK 

GÖREVLİSİ 

1 TAŞRA SİNOP ÖN LİSANS P93 

-Herhangi bir ön lisans 

programından mezun olmak. 

-10/06/2004 tarihli ve 5188 

sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanun’un 

10’uncu ve 14’üncü maddesinde 

belirtilen şartları taşımak ve 

geçerlilik süresi dolmamış silahlı 

ibareli özel güvenlik kimlik 

kartına sahip olmak. 

- Erkek adaylar için 170 cm, 

kadın adaylar için 160 cm’den 

kısa olmamak. 

KORUMA VE 

GÜVENLİK 

GÖREVLİSİ 

7 TAŞRA TEKİRDAĞ ÖN LİSANS P93 

-Herhangi bir ön lisans 

programından mezun olmak. 

-10/06/2004 tarihli ve 5188 

sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanun’un 

10’uncu ve 14’üncü maddesinde 

belirtilen şartları taşımak ve 

geçerlilik süresi dolmamış silahlı 

ibareli özel güvenlik kimlik 

kartına sahip olmak. 

- Erkek adaylar için 170 cm, 

kadın adaylar için 160 cm’den 

kısa olmamak. 

KORUMA VE 

GÜVENLİK 

GÖREVLİSİ 

1 TAŞRA TRABZON ÖN LİSANS P93 

-Herhangi bir ön lisans 

programından mezun olmak. 

-10/06/2004 tarihli ve 5188 

sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanun’un 

10’uncu ve 14’üncü maddesinde 

belirtilen şartları taşımak ve 

geçerlilik süresi dolmamış silahlı 

ibareli özel güvenlik kimlik 

kartına sahip olmak. 

- Erkek adaylar için 170 cm, 

kadın adaylar için 160 cm’den 

kısa olmamak. 
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DESTEK 

PERSONELİ 

(GARSON) 

10 MERKEZ ANKARA ORTAÖĞRETİM P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

- Garsonlukla ilgili MEB onaylı 

sertifika, mesleki yeterlilik ya da 

3308 sayılı Kanuna göre kalfalık 

veya ustalık belgelerinden birine 

sahip olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(GARSON) 

2 TAŞRA TEKİRDAĞ ORTAÖĞRETİM P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

- Garsonlukla ilgili MEB onaylı 

sertifika, mesleki yeterlilik ya da 

3308 sayılı Kanuna göre kalfalık 

veya ustalık belgelerinden birine 

sahip olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(BAHÇIVAN) 

2 MERKEZ ANKARA ORTAÖĞRETİM P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

- Bahçıvanlıkla ilgili MEB onaylı 

sertifika, mesleki yeterlilik ya da 

3308 sayılı Kanuna göre kalfalık 

veya ustalık belgelerinden birine 

sahip olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(BAHÇIVAN) 

1 TAŞRA ANTALYA ORTAÖĞRETİM P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

- Bahçıvanlıkla ilgili MEB onaylı 

sertifika, mesleki yeterlilik ya da 

3308 sayılı Kanuna göre kalfalık 

veya ustalık belgelerinden birine 

sahip olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(BAHÇIVAN) 

2 TAŞRA TEKİRDAĞ ORTAÖĞRETİM P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

- Bahçıvanlıkla ilgili MEB onaylı 

sertifika, mesleki yeterlilik ya da 

3308 sayılı Kanuna göre kalfalık 

veya ustalık belgelerinden birine 

sahip olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(BOYACI) 

1 MERKEZ ANKARA ORTAÖĞRETİM P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

- Boyacılıkla ilgili MEB onaylı 

sertifika, mesleki yeterlilik ya da 

3308 sayılı Kanuna göre kalfalık 

veya ustalık belgelerinden birine 

sahip olmak. 
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DESTEK 

PERSONELİ 

(SIHHİ 

TESİSATÇI) 

2 MERKEZ ANKARA ORTAÖĞRETİM P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

- Sıhhi Tesisatçılıkla ilgili MEB 

onaylı sertifika, mesleki yeterlilik 

ya da 3308 sayılı Kanuna göre 

kalfalık veya ustalık 

belgelerinden birine sahip 

olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(SIHHİ 

TESİSATÇI) 

1 TAŞRA İSTANBUL ORTAÖĞRETİM P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

- Sıhhi Tesisatçılıkla ilgili MEB 

onaylı sertifika, mesleki yeterlilik 

ya da 3308 sayılı Kanuna göre 

kalfalık veya ustalık 

belgelerinden birine sahip 

olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(KALORİFERCİ) 

2 MERKEZ ANKARA ORTAÖĞRETİM P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

- Kalorifercilikle ilgili MEB onaylı 

sertifika, mesleki yeterlilik ya da 

3308 sayılı Kanuna göre kalfalık 

veya ustalık belgelerinden birine 

sahip olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(KALORİFERCİ) 

1 TAŞRA İSTANBUL ORTAÖĞRETİM P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

- Kalorifercilikle ilgili MEB onaylı 

sertifika, mesleki yeterlilik ya da 

3308 sayılı Kanuna göre kalfalık 

veya ustalık belgelerinden birine 

sahip olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(KALORİFERCİ) 

1 TAŞRA İZMİR ORTAÖĞRETİM P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

- Kalorifercilikle ilgili MEB onaylı 

sertifika, mesleki yeterlilik ya da 

3308 sayılı Kanuna göre kalfalık 

veya ustalık belgelerinden birine 

sahip olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(TEMİZLİK 

GÖREVLİSİ) 

22 MERKEZ ANKARA ORTAÖĞRETİM P94 

Ortaöğretim Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun 

olmak. 
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DESTEK 

PERSONELİ 

(TEMİZLİK 

GÖREVLİSİ) 

2 TAŞRA ADANA ORTAÖĞRETİM P94 

Ortaöğretim Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(TEMİZLİK 

GÖREVLİSİ) 

2 TAŞRA ANKARA ORTAÖĞRETİM P94 

Ortaöğretim Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(TEMİZLİK 

GÖREVLİSİ) 

7 TAŞRA ANTALYA ORTAÖĞRETİM P94 

Ortaöğretim Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(TEMİZLİK 

GÖREVLİSİ) 

6 TAŞRA BALIKESİR ORTAÖĞRETİM P94 

Ortaöğretim Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(TEMİZLİK 

GÖREVLİSİ) 

2 TAŞRA BARTIN ORTAÖĞRETİM P94 

Ortaöğretim Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(TEMİZLİK 

GÖREVLİSİ) 

3 TAŞRA BOLU ORTAÖĞRETİM P94 

Ortaöğretim Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(TEMİZLİK 

GÖREVLİSİ) 

2 TAŞRA ÇANAKKALE ORTAÖĞRETİM P94 

Ortaöğretim Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(TEMİZLİK 

GÖREVLİSİ) 

1 TAŞRA EDİRNE ORTAÖĞRETİM P94 

Ortaöğretim Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(TEMİZLİK 

GÖREVLİSİ) 

2 TAŞRA HATAY ORTAÖĞRETİM P94 

Ortaöğretim Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(TEMİZLİK 

GÖREVLİSİ) 

3 TAŞRA İSTANBUL ORTAÖĞRETİM P94 

Ortaöğretim Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(TEMİZLİK 

GÖREVLİSİ) 

5 TAŞRA İZMİR ORTAÖĞRETİM P94 

Ortaöğretim Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(TEMİZLİK 

GÖREVLİSİ) 

2 TAŞRA KASTAMONU ORTAÖĞRETİM P94 

Ortaöğretim Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun 

olmak. 
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DESTEK 

PERSONELİ 

(TEMİZLİK 

GÖREVLİSİ) 

1 TAŞRA KIRKLARELİ ORTAÖĞRETİM P94 

Ortaöğretim Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(TEMİZLİK 

GÖREVLİSİ) 

1 TAŞRA MERSİN ORTAÖĞRETİM P94 

Ortaöğretim Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(TEMİZLİK 

GÖREVLİSİ) 

1 TAŞRA MUĞLA ORTAÖĞRETİM P94 

Ortaöğretim Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(TEMİZLİK 

GÖREVLİSİ) 

2 TAŞRA ORDU ORTAÖĞRETİM P94 

Ortaöğretim Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(TEMİZLİK 

GÖREVLİSİ) 

1 TAŞRA SAKARYA ORTAÖĞRETİM P94 

Ortaöğretim Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(TEMİZLİK 

GÖREVLİSİ) 

3 TAŞRA SAMSUN ORTAÖĞRETİM P94 

Ortaöğretim Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(TEMİZLİK 

GÖREVLİSİ) 

1 TAŞRA SİNOP ORTAÖĞRETİM P94 

Ortaöğretim Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(TEMİZLİK 

GÖREVLİSİ) 

8 TAŞRA TEKİRDAĞ ORTAÖĞRETİM P94 

Ortaöğretim Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(TEMİZLİK 

GÖREVLİSİ) 

3 TAŞRA TRABZON ORTAÖĞRETİM P94 

Ortaöğretim Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(TEMİZLİK 

GÖREVLİSİ) 

1 TAŞRA ZONGULDAK ORTAÖĞRETİM P94 

Ortaöğretim Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun 

olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(MUTFAK 

GÖREVLİSİ) 

4 MERKEZ ANKARA ORTAÖĞRETİM P94 

Ortaöğretim Kurumlarının 

herhangi bir alanından mezun 

olmak. 
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C- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 
1. Adaylar, 17.12.2022-31.12.2022 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak 
başvuruda bulunabilecek olup şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

2. Adayların, sadece 1 (bir) başvuru hakkı olacaktır. 
3. Başvuruda bulunacak adayların, mezuniyet bilgileri ve KPSS sonuçları, YÖK ve ÖSYM 

sistemi üzerinden aktarılacak olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksik olan ya da bilgileri gelmeyen 
adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme 
yüklemeleri gerekmektedir. 

4. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan 
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik 
gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında “Denklik Gösterir Belge” alanına yüklemeleri 
gerekmektedir. 

5. Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü/barkotlu belge oluştur 
seçeneği kullanılmalıdır) belgesini “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “belgeler” alanındaki 
ilgili alana pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. 

6. Adaylar; sertifika, yeterlilik vb. belge istenilen sözleşmeli pozisyonlar için bilgi ve 
belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

7. Bir adet vesikalık fotoğraf. (Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 
ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân 
verecek nitelikte olması gerekmektedir.) 

8. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak 
yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan 
adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. 

D- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ 
1. Bakanlığımız tarafından yapılacak inceleme sonucunda ilanda belirtilen başvuru şartlarını 

taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir. 
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve Sözleşmeli 

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel 
ve özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak 
suretiyle her il ve pozisyon için en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere pozisyon sayısı kadar asıl 
ve aynı sayıya kadar yedek aday belirlenecektir. 

3. Sıralamaya esas olan KPSS puanlarının aynı olması halinde; adaylardan mezuniyet notu 
yüksek olan, mezuniyet notunun da aynı olması halinde; mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin 
de aynı olması halinde ise yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır. 

4. KPSS' de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına 
hak teşkil etmez. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

5. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar 
yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. 

6. Başvurular sonucunda belirlenen asıl ve yedek aday listesi, Bakanlığımız resmî internet 
adresinden (www.uab.gov.tr) ilan edilecek olup kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, 
sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden 
görüntüleyebilecektir. 

7. Belirlenen asıl adaylar arasından; feragat eden, süresi içerisinde başvurmayan veya aranılan 
şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

8. İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-atama 
sürecinin her aşamasında Bakanlığımızca geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe 
aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz 
sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe 
aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yasal 
işlemler yapılacaktır. 
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E- DİĞER HUSUSLAR 
1- Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına 

İlişkin Esasların “Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan 
istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına 
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde 
sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve 
kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne tabidir. Bu 
hükme aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır. 

2- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması 
açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma 
açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet 
sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir. 

3- Merkez teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yeri Bakanlığımız merkez teşkilatı 
birimleri, taşra teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yerleri ise Bakanlığımız; Bölge 
Müdürlükleri, Denizdibi Tarama Başmühendislikleri, Bölge Liman Başkanlıkları, Liman Başkanlıkları, 
Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığı ve bunlara bağlı iller olup merkez ve taşra teşkilatı birimlerimizi, 
“www.uab.gov.tr” internet adresimizden inceleyebilirler. 

4- Destek Personeli (Aşçı Yardımcısı) pozisyonuna başvuracaklar için, Ortaöğretim 
Kurumlarının Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı ve Dallarından veya Yiyecek İçecek Hizmetleri 
Alanı - Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri Dalından mezun olanlardan MEB onaylı sertifika, mesleki 
yeterlilik ya da 3308 sayılı Kanuna göre kalfalık veya ustalık belgelerinden birine sahip olmak şartı 
aranmayacaktır. 

5- Destek Personeli (Garson) pozisyonuna başvuracaklar için; Ortaöğretim Kurumlarının 
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı ve Dallarından veya Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı - 
Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri Dalından mezun olanlardan MEB onaylı sertifika, mesleki 
yeterlilik ya da 3308 sayılı Kanuna göre kalfalık veya ustalık belgelerinden birine sahip olmak şartı 
aranmayacaktır. 

6- Destek Personeli (Bahçıvan) pozisyonuna başvuracaklar için; Ortaöğretim Kurumlarının 
Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından 
mezun olanlardan MEB onaylı sertifika, mesleki yeterlilik ya da 3308 sayılı Kanuna göre kalfalık veya 
ustalık belgelerinden birine sahip olmak şartı aranmayacaktır. 

7- Destek Personeli (Boyacı) pozisyonuna başvuracaklar için; Ortaöğretim Kurumlarının 
Kimya Teknolojisi Alanı - Sınai Boya / Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği Dalından mezun 
olanlardan MEB onaylı sertifika, mesleki yeterlilik ya da 3308 sayılı Kanuna göre kalfalık veya ustalık 
belgelerinden birine sahip olmak şartı aranmayacaktır. 

8- Destek Personeli (Sıhhi Tesisatçı) pozisyonuna başvuracaklar için; Ortaöğretim 
Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olanlardan MEB 
onaylı sertifika, mesleki yeterlilik ya da 3308 sayılı Kanuna göre kalfalık veya ustalık belgelerinden 
birine sahip olmak şartı aranmayacaktır. 

9- Destek Personeli ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak istihdam edileceklerin vardiyalı 
çalışmaya uygun olmaları gerekmektedir. 

10- Bakanlığımız, başvuru ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen 
hususlarda adaydan belge talep edebilecektir. 

11- Atamaya hak kazanan asıl adayların haklarında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya 
Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip atama iş ve işlemleri başlatılacaktır. 

12- Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve 
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara ilişkin hükümler geçerli olacaktır. 

F- İLETİŞİM 
Adres : Hakkı Turayliç Cad. No: 5 Emek Çankaya/ANKARA 
     Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 
Telefon : 0312 203 10 00 / 1308-1309-1332-3195-3198- 3199 
İlanen duyurulur. 15691/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine

İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6563)
–– Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi

Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6564)
–– Üst Fonlara Kaynak Aktarımına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair

Karar (Karar Sayısı: 6565)
–– Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Ayder Yaylası Doğal

Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Ekli Kroki ile
Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan
Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6566)

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

2022/672, 673, 674, 675, 676, 677, 678)

YÖNETMELİKLER
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar
Sayısı: 6567)

–– Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı

Yönetmeliği
–– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– 2023 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi
–– Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife

Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı

Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 189)
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2022/4)
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/2)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2022/4)

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/12/2022 Tarihli ve 11456, 11458,

11459, 11460, 11461, 11462, 11463, 11464, 11465 Sayılı Kararları

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


