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Tarım ve Orman Bakanlığından:
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI REHBERLİK VE

TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Tef-

tiş Başkanlığının teşkilat ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarını, Başkan, müfettişler, mü-
fettiş yardımcıları ve Büro Şube Müdürlüğü personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını, mü-
fettiş yardımcılarının mesleğe girişlerini, yetiştirilmelerini, yeterlik sınavlarını, müfettişlik ile
başmüfettişliğe atanma usullerini, denetlenen birimlerin yükümlülüklerini ve sorumluluklarını
belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, birinci fıkrada sayılan hususlara ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
424 üncü maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Tarım ve Orman Bakanını,
b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
c) Başkan: Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanını,
ç) Başkanlık: Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığını,
d) Başkan Yardımcısı: Görevlerin yürütülmesinde Başkana yardımcı olmak üzere, Ba-

kan onayına istinaden başkan yardımcısı olarak görevlendirilen başmüfettiş veya müfettişi,
e) Büro Şube Müdürlüğü: Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

bünyesinde bulunan Şube Müdürlüğünü,
f) Büro Şube Müdürlüğü personeli: Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Baş-

kanlığı Büro Şube Müdürlüğünde görevli tüm personeli,
g) Denetim: Bakanlık teşkilat yapısında yer alan ve ilgili mevzuatla ilişkilendirilen tüm

birimlerin, görevlerini mevzuata uygun biçimde yerine getirip getirmediği, kamu kaynaklarının
etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılıp kullanılmadığı ile ilgililerin sorumluluğunun tes-
piti ve süreçlerin iyileştirilmesini kapsayan faaliyetler bütününü,

ğ) Elektronik Belge Yönetim Sistemi: Bakanlık hizmetlerinin daha etkin, etkili ve ve-
rimli kullanılabilmesi amacıyla uygulamaya konulan elektronik bilgi sistemini,

h) İnceleme: Belirli bir konunun ya da sorunun saptanması ve durumun ortaya çıkartıl-
masına yönelik faaliyetler bütününü,

ı) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS): Kurumların kendi mevzuatına göre düzenle-
yecekleri giriş sınavına kabul edilecekleri belirlemek amacıyla kullanılacak olan puanları sağ-
layan ve 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
çerçevesinde yapılan merkezi sınavı,

i) Koordinatör: Başkanlığın gerekli gördüğü iş ve işlemlerinin yürütülmesinde, görev
verilen heyetin sevk ve idaresi için görevlendirilen başkan yardımcısını,
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j) Müfettiş: Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı başmüfettişi ve
müfettişini,

k) Rehberlik: Bakanlıkça yürütülen faaliyetlerin hedef ve amaçlara uygun olarak daha
etkin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak, Bakanlığın hedef ve amaçlarına ulaşmasını sağ-
lamak üzere, Ülke genelinde ya da bölgesel düzeyde konu veya proje bazında inceleme ve
araştırma yapmak, uygulamada karşılaşılan sorunlara çözümler üretmek, Bakanlık politikala-
rının etkinliğini değerlendirmek, uygulama yöntem ve sonuçları üzerinde analizler yaparak al-
ternatif öneriler sunmak, yeni politikaların Bakanlık birimlerince daha iyi anlaşılmasını temin
etmek amacıyla yapılan çalışmaları,

l) Sınav Kurulu: Bakan onayı ile Başkan veya başkan yardımcılarından birinin başkan-
lığında, başmüfettiş ile müfettiş kadrolarında görev yapanlar arasından belirlenecek en az beş
asıl ve üç yedek üyeden oluşan ve müfettiş yardımcılığı giriş ve yeterlik sınavını yapmaya yet-
kili olan kurulu,

m) Soruşturma: Görevleri veya sıfatları sebebi ile özel soruşturma usulüne tabi olanlarla
ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla mevzuatında tanımlanmış eylem ve işlemlerin
gerçek mahiyetini ortaya çıkartmak maksadıyla ilgili kişiler hakkında yapılan inceleme, araş-
tırma ve tahkik faaliyetleri bütününü,

n) Teftiş: Denetim, rehberlik, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve araştırma faaliyet-
lerinin tümünü,

o) Uzaktan çalışma: Müfettişlerin gerektiğinde elektronik iletişim kanallarını kullanarak
Bakanlık Elektronik Belge Yönetim Sistemi, telekonferans, elektronik posta gibi araçlarla ça-
lışmalarını sürdürmesini,

ö) Yetkili müfettiş yardımcısı: İki yıl refakatte müfettiş yardımcılığı yaptıktan sonra,
tek başına göreve gidebilmesi için Başkanlıkça yetki verilen müfettiş yardımcısını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Kuruluş ve bağlılık
MADDE 4 – (1) Başkanlık; Başkan, yeterli sayıda başkan yardımcısı ve müfettiş, mü-

fettiş yardımcıları ve Büro Şube Müdürlüğü personelinden oluşur.
(2) Başkanlık doğrudan Bakana bağlıdır ve Bakanlık teşkilatında sadece Bakan,  teftiş

ve denetim faaliyetleri kapsamında emir veya talimat verebilir.
(3) Başkanlığın yazı, hesap, arşiv ve benzeri işler ile bilgi işlem ortamındaki tüm işleri,

Başkanlıkça görevlendirilen yeterli sayıdaki personel vasıtasıyla Başkanlığa bağlı Büro Şube
Müdürlüğünce yerine getirilir. Başkanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesine yönelik iş-
lemler için müdürlük kurulabilir ve kaldırılabilir.

Çalışma merkezi
MADDE 5 – (1) Başkanlığın merkezi Ankara’dır. Bu merkez, müfettişlerin de görev

merkezidir.
Başkanlığın görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Başkanlık, Bakanın emri veya onayı ile Bakan adına aşağıdaki gö-

revleri yapar ve yetkileri kullanır:
a) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar

ile ilgili mevzuatla Bakanlığa denetim yetkisi verilen diğer kuruluşların her türlü faaliyet ve
işlemleriyle ilgili olarak soruşturma, inceleme, ön inceleme ve denetim işlerini yürütmek.

b) (a) bendindeki haller dışında, gerek diğer kamu birimlerinden ve kamu dışından, ge-
rekse İç Denetim Birimi ve Bakanlığın diğer birimleri tarafından Başkanlığa bildirilen konu-
larda gerekli soruşturma, inceleme ve denetim faaliyetlerini yürütmek.
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c) Başkanlığın amaçlarını gerçekleştirmek için mevzuata, plan ve programa uygun ça-
lışmasını temin etmek, Başkanlık faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel
prensipleri tespit etmek ve verimliliği teşvik eden çalışmalar yapmak.

ç) Başkanlığın görev alanına ilişkin standart, ilke, yöntem ve teknikleri uluslararası ve
kamu denetim standartları ile uyumlu olarak geliştirmek, faaliyet alanına ilişkin rehberler ha-
zırlamak.

d) Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili risk esaslı denetim uygulamaları geliştirmek ve
yaygınlaştırmak.

e) İlgili mevzuat çerçevesinde müfettişlerin uyacakları etik kuralları belirlemek.
f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Yurt dışında denetim
MADDE 7 – (1) Başkanlık, Bakanlık Makamının lüzum görmesi halinde müfettişlere,

Bakanlığın yurt dışı teşkilatında soruşturma, inceleme, denetim ve araştırma yaptırabilir.
Başkanın atanması
MADDE 8 – (1) Başkan, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûl-
lerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca atanır.

(2) Başkan, müfettiş yetkilerini haizdir.
Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Başkan, Bakanın talimatı veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki

görevleri yapar:
a) Başkanlığı temsil etmek, yönetmek, çalışmaları düzenlemek, kontrol etmek ve de-

netlemek.
b) Bakan tarafından verilen her türlü soruşturma, inceleme, denetim ile ilgili emir, ta-

limat ve onaylar üzerine görevlendirme yapmak ve sonuçlarını takip etmek.
c) Gerektiğinde bizzat soruşturma, inceleme ve denetim yapmak.
ç) Görev alanına giren konularda yıllık çalışma plan ve programlarını hazırlatmak, Ba-

kan onayına sunmak ve bunların uygulanmasını sağlamak.
d) Soruşturma, inceleme ve denetimle ilgili onayları Bakana sunmak.
e) Müfettişlerin düzenlediği raporları incelemek, yanlışlık ve eksikliklerinin giderilme-

sini sağlamak, raporları ilgili mercilere göndermek, ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklı
kalmak kaydıyla Bakanlık Makamından alınan yetki devri ya da konuya ilişkin Bakanlık Ma-
kamından alınan olur kapsamında soruşturma raporu ve/veya rapor, yazı gönderilmesi için ta-
limat vermek, yapılan işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken önlemlere ilişkin
önerilerde bulunmak.

f) Gerektiğinde Bakanlıkça uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel du-
rumu, birimlerde gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi için alı-
nacak yasal ve idari önlemlere ilişkin görüş ve önerileri içeren rapor düzenlemek veya düzen-
lettirmek ve Bakana sunmak.

g) Müfettiş yardımcılığı giriş ve yeterlik sınavlarının yapılmasını ve yürütülmesini sağ-
lamak, Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmelerine ilişkin programlar düzenlemek, programların
uygulanmasını sağlamak ve denetlemek.

ğ) Müfettişlerin mesleki ve bilimsel çalışmalarını teşvik maksadıyla gerekli çalışmalar
ile eğitim, seminer, panel, çalıştay ve benzeri faaliyetleri yaptırmak.

h) Başkanlığın görev alanına giren konularda uygulama birliği ve standartların sağlan-
ması için gerekli önlemleri almak ve gerektiğinde buna yönelik yönerge, genelge veya genel
yazı yayımlamak.

ı) Bakan tarafından verilen veya mevzuatla öngörülen diğer görevleri yapmak.
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(2) Başkan, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat gereğince kendisine verilen görev ve yet-
kilerin mevzuatla belirlenmiş usul ve esaslara uygun bir biçimde yerine getirilmesinden ve kul-
lanılmasından Bakana karşı sorumludur.

Başkana vekâlet
MADDE 10 – (1) Başkan, geçici sebeplerle görevde bulunmadığında, başkan yardım-

cılarından birine vekâlet görevini verir. Herhangi bir sebeple Başkanlığın boşalması halinde,
Başkanlığa atanma koşullarına sahip bir müfettişe Bakan onayı ile vekâlet görevi verilir.

Başkan yardımcısı
MADDE 11 – (1) Görevlerin yürütülmesinde Başkana yardımcı olmak üzere, Bakan

onayı ile yeterli sayıda başmüfettiş veya en az on yıl denetim görevi hizmetinde bulunan mü-
fettiş, başkan yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

(2) Başkan yardımcıları, Başkanlığın yönetilmesi, denetlenmesi ve çalışmaların düzen-
lenmesinde Başkana yardımcı olur; Başkanın görevlendirmesi doğrultusunda iş ve işlemlerin
yürütülmesini sağlar.

(3) Başkan yardımcıları, kendisine verilen görevlerin mevzuatla belirlenmiş usul ve
esaslara uygun bir biçimde yerine getirilmesinden ve kendilerine devredilen yetkilerin mevzuat
çerçevesinde kullanılmasından Başkana karşı sorumludur.

Koordinatör
MADDE 12 – (1) Başkanlığın gerekli gördüğü iş ve işlemlerinin yürütülmesinde gö-

revlendirilen müfettiş heyetinin sevk ve idaresi için başkan yardımcıları koordinatör olarak gö-
revlendirilebilir.

(2) Koordinatör, kendisine verilen görevi mevzuatla belirlenmiş usul ve esaslara uygun
bir biçimde yerine getirilmesinden ve kullanılmasından Başkana karşı sorumludur.

Müfettişlerin görev ve yetkileri
MADDE 13 – (1) Bakan adına görev yapan müfettişlerin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Başkanlıkça yapılan görevlendirme üzerine, Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teş-

kilatları ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları ile ilgili mevzuatta Bakanlığa denetim yetkisi ve-
rilen diğer kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak soruşturma, inceleme, ön
inceleme, denetim ve rehberlik yapmak ve çalışmaları neticesinde düzenleyecekleri rapor veya
yazıları Başkanlığa intikal ettirmek.

b) Yürüttükleri soruşturma, inceleme ve denetim sürecinde görevlendirmelerinin dışında
kalan bir hususla ilgili öğrenmiş oldukları mevzuata aykırılıklar için sorumlular hakkında, tabi
oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere durumu
ivedilikle Başkanlığa bildirmek, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde; delilleri toplamak ve
ilgili mercilere iletilmesini sağlamak.

c) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuz-
lukla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçların tespiti halinde gecikmeksizin yetkili Cumhu-
riyet başsavcılarına ihbar ve evrakı tevdi etmek için durumu derhal Raporla Başkanlığa bildir-
mek.

ç) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak görülen yan-
lışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve alınması gereken ön-
lemleri ve düşüncelerini raporla Başkanlığa bildirmek.

d) Başkanlığın görevlendirmesi üzerine yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar yapmak,
görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer, toplantı ve eğitim programlarına katılmak.

e) Refakatlerine verilen müfettiş yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak ve
değerlendirmelerini yapmak.

f) Rehberlik, teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma görevlerinin yapıldığı yerdeki
görevlilerin muhafazasına verilmiş olan ayni, nakdi, menkul ve gayrimenkul her türlü varlıklara
ilişkin sayımı yapmak, bunlara ait gizli olsun veya olmasın her türlü evrak, dosya, vesika ile
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elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamındaki verileri tetkik etmek veya almak, ge-
rektiğinde; tasdikli örnek veya fotokopilerini bırakmak suretiyle belgelerin asıllarını almak,
buna ilişkin tutanak düzenlemek.

g) Çözümü müfettişlik bilgi ve birikimi ile mümkün olmayan özel ve teknik bilgi ge-
rektiren konularda bilirkişi görevlendirmek.

ğ) Mevzuatla öngörülen diğer görevleri yapmak.
Müfettişlerin sorumlulukları
MADDE 14 – (1) Müfettişler, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki kurallara uyarlar:
a) Müfettişler teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada

14/9/2010 tarihli ve 27699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denetim Görevlilerinin Uya-
cakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmeliğe uygun hareket ederler.

b) Verilen görevleri süresinde ve eksiksiz olarak tamamlarlar.
c) Mesleğin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak, etik davranış ilkele-

rine aykırı düşecek davranışlarda bulunamazlar. Görevin başarıyla yerine getirilmesi, adil, nes-
nel bir sonucun ortaya çıkması amacıyla hakkaniyet, bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik ve
saydamlık ilkelerini gözeten bir yaklaşım içinde olmak zorundadırlar.

ç) Refakatlerine verilen müfettiş yardımcılarının en iyi şekilde yetişmesine özel önem
verirler ve bu amaçla refakat boyunca meslek ve hizmet gereklerine uygun şekilde yetişmelerini
gözetirler.

d) Görevlerini yürütürken ilgili birimlerin faaliyetlerini aksatmayacak şekilde çalışırlar
ve icraya karışamazlar.

e) Meslektaşlarına, diğer kamu görevlilerine ve ilgili üçüncü şahıslara karşı nazik, öl-
çülü ve saygılı davranırlar.

f) İnceledikleri belge ve defterlerde, açıklama, değişiklik ve düzeltme yapamazlar; elektronik,
manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgi ve kayıtları değiştiremezler.

g) Yürüttükleri soruşturma, inceleme ve denetim esnasında, bu görevlerle ilgili bulu-
nanlara konuk olamazlar, beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar dışında doğrudan
veya dolaylı olarak hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla alışveriş yapamazlar, borç
alıp veremezler.

ğ) Meslekten ayrılmış olsalar dahi, görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları ve gizli
kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü şahısların çıka-
rına, faydasına kullanamazlar.

h) Görevleriyle ilgili gidecekleri yerleri ve yapacakları işleri açıklayamazlar.
ı) Başkanlıkça izin verilmedikçe; Başkanlık adına panel, sempozyum ve komisyonlara,

kurs ve seminerlere katılamazlar, yayın yapamazlar, beyanda bulunamazlar, demeç veremezler.
i) Her türlü sosyal medya alanında görevleriyle ilgili yorum ve paylaşımda bulunamazlar.
(2) Müfettişler, mer’i mevzuat ve usul hükümlerine uygun olarak 14/7/1965 tarihli ve

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhur-
başkanlığı Kararnamesi ve diğer mevzuat ile öngörülen yetkilerini kullanmaktan, görevlerini
eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.

(3) Müfettişler, görevleriyle ilgili veya görevleri dışında tüm yazışmalarını Bakanlık
Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden yapmak zorundadırlar. Müfettişlerin mücbir se-
bepler dışında,  Bakanlık Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden yaptıkları tüm yazış-
malarında elektronik imza kullanmaları esastır.

(4) Müfettişler, çalışmalarında kişisel verilerin korunmasına azami dikkat ederler.
(5) Müfettişlerin çalışmalarında, telekonferans, elektronik posta, Elektronik Belge Yö-

netim Sistemi gibi yöntemleri kullanmaları esastır.
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(6) Müfettişler merkez ve taşra birimlerinde verilen görevlerle ilgili olarak zorunlu hal-
ler dışında çalışmalarını merkezde yürütürler ve göreve başlama yazısı yazarlar. Gerektiğinde
taşra birimlerine hareket etmeden önce Başkanlığa ayrılış yazısı verirler. Bu yerlerde göreve
başladıklarını aynı gün, ayrılışlarını ise bir gün önceden yazılı olarak Başkanlığa bildirirler.

(7) Müfettişler, verilen görevleri kapsamında düzenleyerek Başkanlığa sunmuş oldukları
raporlarında Başkan tarafından re’sen veya bu Yönetmelik hükümleri kapsamında görevlendirilen
başkan yardımcıları tarafından tespit edilerek Başkana intikal ettirilen hata ve eksiklikleri, verilen
süre içerisinde düzeltir veya gerekçesi ile birlikte konuya ilişkin görüşünü yazılı olarak Başkana
sunar.

(8) Müfettişler, rehberlik anlayışına dayanan, eğitici, verimli, ekonomik, caydırıcı ve
etkin bir işleyiş sistemini öngörmek, personele eğitici ve yol gösterici olmak, mesleki yönden
kendilerini sürekli geliştirmek, değişen mevzuatı takip etmek ve görevlerinin gerektirdiği ye-
terliliği göstermek zorundadırlar.

Görevlendirme
MADDE 15 – (1) Müfettişler, Bakanın emri veya onayına dayalı olarak ya da soruş-

turma ve ön inceleme kapsamında olmayan rehberlik ve inceleme yapılmasını gerektiren hal-
lerde Bakan emri ve onayına dayalı olmadan Başkandan aldıkları talimatla görev yaparlar. Ba-
kan ve Başkan dışında hiçbir makam ve merciden talimat alamazlar. Verilen görevlerin netice-
lerini, bu Yönetmelikte belirtilen usullerle Başkanlığa bildirirler.

(2) Müfettişler kendilerine verilen inceleme ve soruşturma görevlerinde, işleri Başkan-
lığın yazılı talimatına göre, elektronik iletişim yolları kullanılarak merkezden ya da mahalline
giderek yaparlar. Yazılı talimatın aksine hareket edilmesi zorunluluk olarak değerlendiriliyorsa
durumu gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak Başkanlığa bildirirler ve alacakları talimata göre
hareket ederler.

(3) Başkanlık tarafından, Başkanlığa mevzuatla ilgili görüş bildirilmesi, eğitim veril-
mesi, eğitim, seminer, çalıştay ve toplantılara Başkanlık adına katılım sağlanması gibi işlerde
katkıda bulunmak amacıyla, kıdem, ehliyet ve liyakat durumu dikkate alınarak müfettiş ve mü-
fettiş yardımcılarının görevlendirmesi yapılır.

Müfettişlerin bilgi, belge, veri isteme ve erişim yetkileri ile denetime tabi olanların
yükümlülükleri

MADDE 16 – (1) Müfettişler, yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgileri,
defter, evrak ve belgeleri, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamındaki verileri teftiş,
inceleme, rehberlik, araştırma ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve gör-
mek, bunların onaylı örneklerini veya bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını müfet-
tişin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri, dosyasında saklanmak üzere alındığı yere bıra-
kılmak üzere almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, in-
celeme ve sayma işlerinde yardım almak, gerektiğinde bu konularda personel görevlendirmek,
gerekli hallerde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge is-
temek yetkisine sahiptirler. Denetime tabi merkez ve taşra birimleri ile bağlı, ilgili, ilişkili ku-
rum ve kuruluşlar, kuruluşların yönetici ve her kademedeki görevlileri denetim için gereken
gizli dahi olsa yazılı ve elektronik bütün belge, defter, dosya ve bilgileri talep edildiği takdirde
ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde göstermek, sayıl-
masına ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadırlar.

(2) İlgililer, Müfettişin göreviyle ilgili bilgi taleplerini geciktirmeden karşılamak ve her
türlü yardım ve kolaylığı göstermek zorundadır. Denetime tabi olanlar, müfettişlerce yöneltilen
yazılı veya sözlü soruları geciktirmeden yanıtlamak, müfettişlerin görevlendirildikleri konu-
larda, bilgi işlem sistemleri, raporlama araçları, internet, intranet ve benzeri ağlar ile veri ta-
banlarına erişimini sağlamak, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgiler
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ve kayıtları, sözlü veya yazılı ilk talebinde müfettişe göstermek ve incelemesine sunmak, is-
tendiğinde elektronik, manyetik ve benzeri ortamdaki bilgiler ve kayıtların kopyalarını vermek
zorundadırlar.

(3) Denetime tabi kuruluşların yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için
müfettişe, görevleri süresince uygun bir çalışma yeri, hizmet aracı sağlamak ve diğer tedbirleri
almak zorundadırlar.

(4) Denetime tabi kuruluş ya da birim görevlilerinin, hastalık ve benzeri zorunlu ne-
denler dışında, izne ayrılmasından önce müfettişin olumlu görüşü alınmak zorundadır. İzin kul-
lanmaya başlamış olan görevliler, müfettiş tarafından gerekli görülmesi halinde en kısa sürede
görevlerine başlamak zorundadırlar.

Görevden uzaklaştırma
MADDE 17 – (1) Müfettişler, görevlendirildikleri hususlarla ilgili görevi başında kal-

masında sakınca görülen kişileri, aşağıdaki durumlarda görevlerinden uzaklaştırabilirler:
a) Soruşturma, inceleme ya da denetimi güçleştirecek, engelleyecek ve yanlış yönlen-

direcek davranışlarda bulunması, evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapması veya evrakta
sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yaptığı yönünde kuvvetli şüphe bulunması, istenen belgeleri gös-
termekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınması.

b) 3628 sayılı Kanunun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunması.
c) Kamu hizmeti gerekleri yönünden görevi başında kalmasında sakınca bulunması.
(2) Görevden uzaklaştırma kararı, soruşturma, inceleme ve denetim işleminin her aşa-

masında alınabilir.
(3) Görevden uzaklaştırma kararı, Müfettiş tarafından gerekçesiyle görevden uzaklaş-

tırılana, Başkanlığa, Personel Genel Müdürlüğüne, bağlı olduğu amire ve aylığının ödendiği
birime yazıyla derhal bildirilir.

(4) Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin aksamaması
için gerekli tedbirler o birimin amirince alınır. Görevden uzaklaştırıldığı halde işini devretmeyip
görevi başında kalmakta ısrar ettiği tutanakla belgelenen personel hakkında, 26/9/2004 tarihli
ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 262 nci maddesi gereğince gerekli işlem yapılması için
müfettiş tarafından derhal o yerin yetkili merciine müracaat edilir ve düzenlenen tutanak da
bu yazıya eklenir.

(5) Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem
uygulanmasına lüzum kalmayanlar için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, atamaya
yetkili amir tarafından kaldırılır. Müfettişler, görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak gö-
revden uzaklaştırma tedbiri uygulananlar hakkındaki bu tedbirin kaldırılmasını gerektiren du-
rumları derhal Başkanlığa bildirirler. Bu bildirim üzerine görevliler, atamaya yetkili amirlerince
görevlerine başlatılırlar.

(6) Görevden uzaklaştırılana ait soruşturma ile bu soruşturmaya ait rapor üzerinde ya-
pılacak işlemlerin diğer işlerden önce tamamlanması ve sonuçlandırılması esastır.

Büro Şube Müdürlüğü
MADDE 18 – (1) Başkanlığın yazı, hesap, arşiv ve benzeri hizmetleri, Büro Şube Mü-

dürlüğünde görevli yeterli sayıda personel tarafından Başkanın emirleri doğrultusunda yürü-
tülür.

(2) Büro Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Büro Şube Müdürü, Başkan ve başkan yardımcısının emir ve talimatları doğrultu-

sunda büroyu yönetmekle görevli, yetkili ve sorumludur.
b) Büro Şube Müdürlüğü personeli, Büro Şube Müdürü tarafından verilen büro işlerini

yapar ve bu işleri dolayısıyla Büro Şube Müdürüne karşı sorumludur.
c) Büro Şube Müdürlüğü personeli, görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları ve gizli

kalması lazım gelen diğer hususları, görevlerinden ayrılsalar dahi ifşa edemezler, kendilerinin
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veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Başkanın izni olmaksızın hiçbir yazışma, evrak,
defter ve raporu ya da bunların dijital ortama kayıtlı halini ilgilisi haricindeki kişilere göstere-
mez ve veremezler.

ç) Büro Şube Müdürlüğü personeli, kendisine verilen görev ve yetkilerin mevzuatla
belirlenmiş usul ve esaslara uygun bir biçimde yerine getirilmesinden ve kullanılmasından
sıralı amirlere ve Başkana karşı sorumludur.

d) Büro Şube Müdürlüğünün çalışma usul ve esasları ile görev dağılımı ve buralarda
çalıştırılacak personel Başkan tarafından belirlenir.

İKİNCİ KISIM
Müfettiş Yardımcılığına Giriş ve Çalışma Esasları ile Diğer Hususlar

BİRİNCİ BÖLÜM
Giriş Sınavı

Giriş sınavı ve sınava başvuru şartları
MADDE 19 – (1) Müfettiş yardımcısı olabilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak

şarttır. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur.
(2) Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava girmeye hak kazanamazlar.
(3) Aşağıdaki şartları taşıyanlar giriş sınavına başvurabilir:
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımak.
b) Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak, müfettişlik

görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya engeli bulunmamak.
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren ziraat, su ürünleri, gıda, kimya, orman, çevre,

inşaat, jeoloji, bilgisayar, endüstri, elektrik, elektrik ve elektronik, elektronik, elektronik ve ha-
berleşme, makine, maden, metalürji, balıkçılık teknolojisi, metalürji ve malzeme, jeodezi ve
fotogrametri mühendislikleri, mimarlık, peyzaj mimarlığı, biyoloji, kimya, kamu yönetimi, si-
yaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, ekono-
metri, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, şehir ve
bölge planlama, istatistik, halkla ilişkiler ve tanıtım, sosyoloji programlarında, hukuk ve vete-
rinerlik fakültelerinde veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dı-
şındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim görmüş olmak.

ç) KPSS’de, Bakanlıkça tespit ve ilan edilecek puan türlerinden asgari puanı almış ol-
duğunu sınav sonuç belgesi ile belgelendirmek.

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

e) Giriş sınavına en fazla iki kez katılmış olmak.
(4) Giriş sınavı, sınav kurulu tarafından yapılır.
(5) Giriş sınavının yazılı ve sözlü kısmı, Başkanlıkça belirlenen mahalde yapılır.
(6) Başkanlık, giriş sınavına ilişkin başvuru, sonuç ilanı ve ilgili diğer işlemlerin elektronik

ortamda yürütülmesini sağlamaya yetkilidir.
(7) Gerek görülürse giriş sınavı yazılı kısmı ÖSYM, Millî Eğitim Bakanlığı gibi kurum

ve kuruluşlara da yaptırılabilir.
(8) Sınava kabul edilecek adayların meslek gruplarına göre sayısal dağılımı, Bakanlık

makamından alınacak olan sınav olurunda belirtilir.
Giriş sınavı duyurusu ve başvuru
MADDE 20 – (1) Giriş sınavı duyurusu aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde Baş-

kanlıkça yapılır:
a) Atama yapılacak müfettiş yardımcısı kadrolarının sayısı ve derecesi, Bakanlıkça

KPSS’ye göre belirlenen asgari puan ve puan türü, alınacak personelde aranacak şartlar ile
giriş sınavının tarihi, yapılacağı yer, içeriği, değerlendirme yöntemi, başvuru mercii ve son
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başvuru tarihi ile gerekli görülen diğer hususlar, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci mad-
desinde yer alan düzenleme çerçevesinde ilan verilmek suretiyle adaylara duyurulur. İlan, ilk
başvuru tarihinden en az on beş gün önce yapılır.

b) Giriş sınavı duyurusunda Başkanlıkça belirlenen fakülteler ve bölümlerden mezun
olan ve istenen puan türünden yeterli puanı alan adaylar başvuru yapabilirler.

c) Adaylar, Başkanlıkça hazırlanan sınav başvuru formu ile Başkanlığa müracaat eder-
ler. Elektronik ortamdaki veya postadaki gecikmelerden dolayı zamanında ulaşmayan başvu-
rular işleme konulmaz.

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

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

Adaylardan istenecek bilgi ve belgeler
MADDE 21 – (1) Giriş sınavına katılma şartlarını taşıyan adaylardan istenecek bilgi

ve belgeler sınav duyurusu ile ilan olunur. Posta yoluyla yapılan başvurularda, adaylardan is-
tenilen belgelerin ilan edilen son başvuru tarihine kadar Başkanlığa ulaşmış olması gerekir.

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

a) T.C. kimlik numarası beyanı.
b) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair ya-

zılı beyanı.
c) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.
ç) Dört adet son bir ay içerisinde çektirilmiş vesikalık fotoğraf.
d) Adli sicil kaydı olmadığına dair yazılı beyan.
e) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi.
Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 22 – (1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kay-

bederler, giriş sınavını kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra
ortaya çıkması halinde ise atama işlemi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve hak-
larında 5237 sayılı Kanun yönünden işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda
bulunulur.

Sınava çağrılma ve sınav giriş belgesi
MADDE 23 – (1) KPSS’de alınan puan sıralaması esas alınarak açıktan atama izni

alınmış kadro sayısının on katını aşmamak üzere duyuruda belirtilen sayıda aday ve puanı Baş-
kanlığın resmî internet adresinde yapılacak ilanla duyurulur. Son sıradaki adayla aynı puanı
alan adaylar da giriş sınavına çağrılır.

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

Sınav konuları
MADDE 24 – (1) Giriş sınavı soruları aşağıda belirtilen konu gruplarından hazırlanır:
a) Sosyal bilimler alanları dışındaki adaylar için;
1) Branşlara ait mesleki konular,
2) Hukuk (Hukukun Temel Kavramları, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve Ceza Hu-

kukunun genel hükümleri),
b) Sosyal bilimler alanlarındaki adaylar için;
1) Hukuk (Hukukun Temel Prensipleri, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku,

Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku ve İş Hukukunun genel hükümleri),
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2) İktisat (İktisat Teorisi, Mikro ve Makro İktisat),
3) Maliye (Genel Maliye Teorisi, Maliye Politikası, Kamu Gelir ve Giderleri, Bütçe),
4) Genel Muhasebe.
Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının hazırlanması
MADDE 25 – (1) Yazılı sınav ÖSYM ya da Millî Eğitim Bakanlığı gibi kurumlar ta-

rafından yapılmıyorsa; yazılı sınav soruları, her soruya verilecek puan, sınav gruplarına göre
Başkanlıkça görevlendirilen sınav kurulunca ayrı ayrı hazırlanır. Hazırlanan sorular ve puan
değerleri tutanakla tespit edilir.

(2) Tutanaklar sınav kurulu üyelerince imzalandıktan sonra, sınav gruplarına göre ayrı
ayrı zarflara konulur. Zarflar; kapatma yerlerinin üstleri mühürlenip, sınav kurulu üyelerince
imzalandıktan sonra, Başkanlıkta muhafaza edilir.

(3) Sınav kurulunca hazırlanacak cevap anahtarları da yine aynı şekilde bir zarfa konu-
larak mühürlendikten sonra Başkanlıkta muhafaza edilir.

Sınavın yapılması
MADDE 26 – (1) Sınav Başkanlık tarafından yapılıyorsa; yazılı sınav, sınav kurulunun

gözetim ve denetimi altında yapılır. Sınav disiplinini sağlamak, kopya çekilmesine ve başka-
sının yerine sınava girilmesine engel olmak, sınavı düzenli yürütüp sonuçlandırmak sınav ku-
rulunun görevidir.

(2) Yazılı sınav sorularını içeren mühürlü zarflar, sınava katılanların önünde açılarak,
sınava başlanır ve durum tutanakla tespit edilir. Sınav sonunda toplanan cevap kağıtları bir
zarfa konulur, üzerine sınav grubu, sınav tarihi ve yeri, içine konulan kağıt sayısı yazılarak ka-
patılır. Zarfın üzeri mühürlenerek imzalanır. Bu hususlar ile sınav sırasında meydana gelen
kayda değer olaylar, sınavı tamamlayan son iki adayın da katılımıyla sınav kapanış tutanağı
ile tespit edilir.

(3) Kopya çekenler yahut kopya çekme girişiminde bulunanlar, sınav disiplinini bo-
zanlar sınav salonundan çıkarılır, durum bir tutanakla tespit edilir. Bunlar bir daha sınava alın-
mazlar.

(4) Sınav başlama ve bitiş tutanakları ile cevap kağıtlarının konulduğu zarflar sınav so-
nunda Başkana teslim edilir.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması
MADDE 27 – (1) Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her sınav grubundan 100 tam

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

(2) Yazılı sınav sonuçları tutanakla tespit edilir.
(3) Yazılı sınav sonuçları, Bakanlık internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri
içeren tebligat yapılır.

Sözlü sınav
MADDE 28 – (1) Yazılı sınavda başarılı olan her bir meslekteki adaylar, kendi içinde

ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının
dört katını geçmemek üzere, sözlü sınav duyurusunda belirtilen sayıda aday sözlü sınava çağ-
rılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

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

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

bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Verilen puanların toplamı sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sı-
navda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az 70 olması şarttır.

(5) Sınav Kurulu, sözlü sınav sonuçlarını tutanakla tespit eder.
Giriş sınav puanı ve sonuçların ilanı
MADDE 29 – (1) Giriş sınavı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalamasından

oluşur.
(2) Adaylar, her meslek grubu kendi içinde ayrı ayrı olmak üzere giriş sınavı puanı en

yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralamaya konulur. Adayların giriş sınavı puanlarının eşit
olması halinde sırasıyla, yazılı sınav puanı ve KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

(3) Giriş sınavı sonuçları, Bakanlığın internet adresinde ilan edilir. Ayrıca, sınavı kaza-
nan adaylara tebligat yapılır.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 30 – (1) Sınavda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri beş yıl,

bunun dışında kalan sınavla ilgili diğer belgeler müteakip sınav tarihine kadar Başkanlık arşi-
vinde muhafaza edilir. Konusu yargıya intikal etmiş olanlarda yargı süreci tamamlanana kadar
ve verilen yargı kararı dikkate alınarak muhafazası ile ilgili tedbir alınır.

İKİNCİ BÖLÜM
Atanma ve Yetiştirilme

Müfettiş yardımcılığına atanma
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak müfettiş

yardımcılığı giriş sınavını kazananlar başarı derecelerine göre münhal kadrolara Bakan onayı
ile müfettiş yardımcısı olarak atanırlar. Sınav sonuçları, atanamayanlar için kazanılmış hak sa-
yılmaz.

Yetiştirmede amaç
MADDE 32 – (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde aşağıdaki amaçlar hedef-

lenir:
a) Şahsiyetlerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek.
b) Yetki alanına giren mevzuat ve uygulamalar ile soruşturma, inceleme ve denetim ko-

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

lerden yararlanma alışkanlıkları kazandırmak ve bunu geliştirmelerini sağlamak.
e) Analitik düşünme, takım çalışması ve iletişim becerilerini geliştirmek.
f) Yabancı dil bilgilerini geliştirmelerini teşvik etmek.
g) Mesleğin gerektirdiği diğer niteliklere sahip olmalarını sağlamak.
Müfettiş yardımcılarının yetiştirilme süreci
MADDE 33 – (1) Müfettiş yardımcıları, 657 sayılı Kanun ile 21/2/1983 tarihli ve

83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmele-
rine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde adaylık eğitimine ve bu Yönetmelikte
belirtilen esaslar dâhilinde mesleki eğitime tabi tutulurlar.

(2) Müfettiş yardımcıları üç yıllık yetişme dönemine tabidirler.
(3) Müfettiş yardımcıları; üç yıllık yetiştirilme süresinin ilk iki yılında, Başkanlıkça

belirlenecek çalışma programına göre müfettiş refakatinde görevlendirilirler.
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(4) Müfettişler, refakatlerindeki müfettiş yardımcılarının meslek ve hizmet gereklerine
uygun şekilde yetiştirilmelerinden sorumludurlar.

(5) Başkanlıkça, mesleki görev ve yetki alanına giren konularda; soruşturma, inceleme
ve denetim usulleri ile ilgili mevzuatın öğretilmesi amacıyla eğitim programları düzenlenir.

(6) Müfettiş yardımcıları, müfettiş refakatinde görevlendirildikleri sürede müfettişin
rehberliği doğrultusunda görevlerini yerine getirirler. Müfettiş yardımcıları, bu sürede tek baş-
larına soruşturma, inceleme ve denetim yapamaz ve bağımsız rapor düzenleyemezler.

(7) Müfettiş yardımcıları mesleğe başladıktan sonra, ilk iki yıllık yetiştirilme süreci bo-
yunca üzerinde çalışmak ve bu sürenin sonunda teslim edilmek üzere Başkanlıkça belirlenen
tez konuları ile ilgili çalışmalarını yaparlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul
edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere
ilave süre verilir.

(8) Tez konularının belirlenmesi, en az iki başkan yardımcısının dâhil olduğu tez jürisi
oluşturulması, tezin kabulü ve teslimine ilişkin hususlar Başkanlıkça yürürlüğe konulan Yö-
nerge ile belirlenir. Yeterlik sınavına girilebilmesi için hazırlanan tezin bu usul ve esaslar çer-
çevesinde yeterli bulunması şarttır.

Değerlendirme belgesi ve yetki verilmesi
MADDE 34 – (1) Müfettişler tarafından, refakatinde çalışan müfettiş yardımcıları hak-

kında, Ek-1’de yer alan Müfettiş Yardımcısı Değerlendirme Raporu düzenlenir. Değerlendirme
belgesini, her görev bitimini ve/veya refakat bitimini takip eden yirmi gün içerisinde düzenle-
yerek Başkanlığa kapalı ve gizli zarf içerisinde sunarlar.

(2) Müfettiş yardımcılarına, üçüncü yıllarında Başkanlıkça yapılan değerlendirme, tez
jürisinin değerlendirmesi ile refakatinde çalıştıkları müfettişlerin değerlendirmeleri Başkanlıkça
dikkate alınarak bağımsız olarak soruşturma, inceleme ve denetim yetkisi Başkanın önerisi ve
Bakan onayı ile verilebilir.

(3) Yetki verilen müfettiş yardımcıları, müfettiş yetkilerini kullanırlar.
(4) Refakatinde görev yaptığı müfettişlerin hakkında olumsuz değerlendirme belgesi

düzenlediği veya düzenlediği bazı raporlar ve diğer çalışmaları Başkanlıkça yeterli bulunmadığı
değerlendirilen müfettiş yardımcısı, durumu hakkında yazılı olarak Başkanlıkça bilgilendiri-
lir.

Yeterlik sınavından önce meslekten çıkarılma
MADDE 35 – (1) Müfettiş yardımcılarından;
a) Müfettiş yardımcılığı döneminde, müfettişlik mesleği ile bağdaşmayacak tutum ve

davranışları bulunduğu, Başkanlıkça rapor ile tespit edilenler,
b) Verilen ilave süre içinde, mücbir sebepler dışında tezlerini sunmayan veya ikinci

defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler,
müfettiş yardımcısı unvanını kaybederler ve Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara

atanırlar.
Yeterlik sınavına giriş şartları
MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavına girebilmek için müfettiş yardımcısının;
a) Müfettiş yardımcısı olarak fiilen en az üç yıl çalışmış olması,
b) Refakatinde çalıştığı müfettişler ve Başkan tarafından düzenlenen müfettiş yardım-

cıları değerlendirme belgelerine göre, tutum ve davranışlarıyla iş disiplini yönünden müfettiş-
liğe engel bir durumunun bulunmaması,

c) Yaptığı soruşturma, inceleme ve denetime ilişkin düzenlediği raporlar ve diğer ça-
lışmalarının Başkanlıkça yeterli bulunması,

ç) Başkanlıkça belirlenecek konularda yapacakları tez çalışmalarının tez jürisi tarafın-
dan kabul edilmiş olması,

gerekir.
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(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen sürenin hesabında, fiilen çalışılmayan süre-
lerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler ile toplam 20 güne kadar hastalık raporları fiilen
çalışılmış sayılır.

(3) Bu maddede belirtilen şartları taşımayanlar yeterlik sınavına alınmazlar.
Yeterlik sınavı
MADDE 37 – (1) Üç yıllık yetiştirme dönemi sonunda sınava girmeye hak kazanan

müfettiş yardımcıları yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Yeterlik sınavı üç yıllık sürenin bitimini
takip eden altı ay içinde yapılır. Üç yıllık sürenin hesabında aynı giriş sınavı ile Başkanlıkta
göreve başlayan müfettiş yardımcılarından ilk göreve başlayan ile aralarında üç ayı aşmayacak
şekilde son göreve başlayanın başlama tarihi esas alınır.

(2) Yeterlik sınavı, bu sınava girmeye hak kazananlara, sınav tarihi yeri ve saati bir ay
önceden bildirilerek yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Her iki sınav da Merkezde
yapılır.

(3) Yeterlik sınavı, sınav kurulu tarafından yapılır.
(4) Yeterlik sınavına, sağlık sebebi veya belgeye dayalı olarak diğer haklı bir nedenle

katılamayanlar, Başkanlıkça belirlenecek bir tarihte yapılacak mazeret sınavına katılırlar.
(5) Yeterlik sınavının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Başkanlık tarafından belir-

lenir.
Yeterlik sınav konuları
MADDE 38 – (1) Müfettiş yardımcılarının, üç yıllık yetiştirme döneminde kazandıkları

mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınav konuları aşağıdaki
gibidir.

a) Hukuk:
1) Bakanlık görev alanına giren konularda yürürlükte olan mevzuat.
2) Tarım ve Orman Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili

kuruluşların teşkilatlarına dair mevzuat ve ilgili diğer temel mevzuat.
3) İdare Hukuku ve idari yargı temel mevzuatı.
4) Anayasa.
b) Soruşturma, inceleme ve denetim:
1) 657 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat.
2) 3628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat.
3) 5237 sayılı Kanunun genel hükümleri ile kamu görevlilerine özgü suçlara ilişkin hü-

kümleri ve ilgili diğer mevzuat.
4) 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılan-

ması Hakkında Kanun.
5) 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat.
6) 4/12/2014 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili mevzuat.
7) Özel soruşturma usulü getiren diğer kanunlar.
8) Soruşturma, inceleme ve denetim usulleri.
9) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat.
c) Kamu harcama mevzuatı:
1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili

mevzuat.
2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat.
3) 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili mevzuat.
4) 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili mevzuat.
5) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve ilgili mevzuat.
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6) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat.
7) 657 sayılı Kanun (mali hükümler).
ç) Muhasebe:
1) Genel muhasebe.
2) Döner sermaye işlemleri.
3) Tekdüzen Hesap Planı ve işleyişi, Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finan-

sal Raporlama Standartları ve bu standartların uygulaması.
d) Diğer:
1) Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yöntem ve teknikleri.
2) Raporlama teknikleri ve teftiş yöntemleri, rapor çeşitleri.
3) Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği.
4) Bakanlık merkez, yurtdışı ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların teş-

kilat yapıları ve görevleri.
Yazılı sınav kağıtlarının değerlendirilmesi
MADDE 39 – (1) Yazılı sınav kağıtları, sınav kurulu üyeleri tarafından yüz tam puan

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

ların 50, tüm grupların not ortalamasının da 70 puandan aşağı olmaması gerekir.
(3) Sınav kurulu, yazılı sınav sonuçlarını tutanakla tespit eder.
(4) Yazılı sınav sonuçları, Başkanlıkça liste hâlinde ilân edilir ve ayrıca sınava katılan-

lara yazılı olarak da bildirilir. Bildirimde bulunulurken, sözlü sınavın yeri, günü ve saati de be-
lirtilir.

Sözlü sınav
MADDE 40 – (1) Yazılı sınavda başarılı olan müfettiş yardımcıları sözlü sınava tabi

tutulur. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava katılamazlar. Yazılı sınava katılmış ol-
mak, sözlü sınava davet edilmeyenler için müktesep hak teşkil etmez.

(2) Sözlü sınav, müfettiş yardımcısının;
a) Yeterlik yazılı sınav konularına ilişkin sorulacak sorulara verdiği cevapların,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve

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

bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Verilen puanların toplamı sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sı-
navda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az 70 olması şarttır.

(4) Sınav kurulu, sözlü sınav sonuçlarını tutanakla tespit eder.
Yeterlik sınav sonucu
MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik orta-

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

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

ve liste halinde Başkanlıkça duyurulur. Sonuçlar adaylara ayrıca yazılı olarak da bildirilir.
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Yeterlik sınavına girmeye hak kazanamayanlar, sınava girmeyenler veya sınavda
başarılı olamayanlar

MADDE 42 – (1) Müfettiş yardımcılarından;
a) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de

kabul edilmeyenler,
b) Sınavda başarı gösteremeyenler,
müfettiş yardımcısı unvanını kaybederler ve Bakanlıkta durumlarına uygun memur un-

vanlı kadrolara atanırlar.
Müfettişliğe atanma
MADDE 43 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olanlar, bu sınavdaki başarı sırasına göre

müfettişliğe atanırlar.
Müfettişlik güvencesi
MADDE 44 – (1) Müfettişler, yargı kararı, sağlık raporu, müfettiş raporu ile saptanmış

teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik halleri
veya kendi talepleri dışında görevlerinden alınamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başmüfettişliğe Yükselme, Müfettişliğe Yeniden Atanma ve Kıdem

Başmüfettişliğe yükselme
MADDE 45 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcısı olarak toplamda en az on yıl çalışmış

olan müfettişler başmüfettişliğe atanır. Bu sürenin hesabına aylıksız izinlerde geçen süreler dâ-
hil edilmez.

Müfettişliğe yeniden atanma
MADDE 46 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra kamu kurum ve kuruluş-

larına naklen atanan müfettişler, yazılı talepleri üzerine, durumları itibarıyla atanabilecekleri
boş kadro bulunması ve Başkan tarafından olumlu görüş verilmesi koşuluyla yeniden Müfet-
tişliğe atanabilirler.

Kıdem
MADDE 47 – (1) Müfettişlerin yönetimi, çalışması ve yetişmeleri gibi konularda mes-

lek kıdemi esası uygulanır. Kıdem; müfettişliğe giriş sınav dönemi aynı olan müfettiş yardım-
cıları arasında giriş sınavındaki başarı sırasına göre, müfettişler arasında ise yeterlik sınavındaki
başarı sırasına göre belirlenir. Dönemleri farklı olanlar arasındaki kıdem ise müfettiş yeterlik
sınav tarihlerine göre belirlenir. Başmüfettişler, müfettişlerden kıdemlidir. Başmüfettişler ara-
sındaki kıdem sırasının saptanmasında, başmüfettişliğe atanma tarihi, aynı tarihte atananlar
için müfettişlik kıdemi, müfettişlik kıdemi de aynı olanlar için yeterlik sınavındaki başarı de-
recesi esas alınır.

(2) Müfettiş sıfatını kazandıktan sonra görevinden ayrılanlardan yeniden atananların
kıdemi, kendi dönemlerinin sonunda olacak şekilde belirlenir.

(3) Başkanlık yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılır.
Aynı dönemde bu durumda birden fazla müfettiş var ise bunların kıdem sırasının tespitinde ay-
rıca kendi aralarındaki kıdem esas alınır.

(4) Başkanlığa, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi uyarınca ata-
nanlardan; yeterlik sınavında başarı göstermek suretiyle müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör
unvanlarından birini iktisap edenlerin denetim mesleğinde geçen süreleri ile üst kademe kamu
yöneticiliklerinde geçen sürelerinin tamamı, denetim mesleğinden olmayanların ise üst kademe
kamu yöneticiliklerinde geçen hizmet sürelerinin yarısı denetim meslek kıdeminden sayılır.

(5) Çeşitli düzenlemeler ile Bakanlığa naklen ataması yapılan müfettişlerin Başkanlık-
taki kıdem sıralamasında, kendi kurumlarında müfettişliğe ya da başmüfettişliğe atanma tarih-
leri esas alınır.
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(6) Yetkili müfettiş yardımcıları, müfettiş yardımcılarından kıdemlidir. Yetkili müfettiş
yardımcıları arasındaki kıdem sırası yetki tarihlerindeki önceliğe göre, aynı tarihte yetki alan-
ların kıdem sırası da müfettiş yardımcılığı giriş sınavındaki başarı sırasına göre belirlenir.

(7) Aynı yeterlik sınavına giren ve başarı sıraları eşit olan Müfettişlerin aralarındaki kı-
dem sırası ise müfettiş yardımcılığı giriş sınavındaki başarı sıralarına göre belirlenir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Başkanlığın Çalışma Esasları, Düzenlenecek Raporlar ile Çeşitli ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Başkanlığın Çalışma Esasları

Denetim faaliyetlerinin planlanması
MADDE 48 – (1) Denetim faaliyetleri, denetim plan ve programları çerçevesinde yü-

rütülür.
(2) Denetim planının hazırlanmasında Başkanlığın faaliyet ve amaçları ile denetim po-

litikaları göz önünde bulundurulur.
(3) Denetim planında, Başkanlığın faaliyetleri çerçevesinde risk odaklı çalışmalar ya-

pılarak denetimde ağırlık verilecek başlıca alanlar belirlenir ayrıca Bakanlık denetim birimleri
ve ilgili merkez ve taşra birimlerinin yöneticileri ile koordinasyon toplantıları yapılarak denetim
planında yer alması istenilen hususlara ilişkin görüş ve öneriler alınabilir.

(4) Denetim planı ve programı Bakan onayı ile yürürlüğe girer.
(5) Denetim planı ve programında Bakan onayı ile değişiklik yapılabilir. Ayrıca, gerek

duyulması halinde Bakan onayı ile denetim planı ve programı dışında her zaman inceleme ve
denetim yapılabilir.

(6) Başkanlığa intikal eden ihbar, şikâyet ve dilekçelerden mahallinde sonuçlandırılması
mümkün görülenler; öncelikle ilgili merkez veya taşra birimlerine, bağlı kuruluşlara ya da va-
liliklere gönderilebilir. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca bu şekilde intikal ettirilen ya da başka
yollardan taraflarına ulaşan ihbar, şikayet ve dilekçelerden merkez veya taşra birimlerince,
bağlı kuruluşlarca veya valiliklerce incelenip soruşturulmalarında müfettişlik bilgi ve yeteneği
ile teftiş yöntem ve tekniklerinin kullanılması gerekli görülen konular Başkanlığa iletilir.

Müfettişlerin görevlendirilmesi ile çalışma usul ve esasları
MADDE 49 – (1) Müfettiş, Bakan talimatı veya onayı üzerine Başkan tarafından gö-

revlendirilir ve çalışma sonuçlarını Başkanlığa bildirir.
(2) Müfettişlerin üzerinde tek ya da heyet olarak birden fazla görev olabilir. İşlerin, tabi

oldukları süreleri aksatmayacak şekilde yapılması esastır.
(3) Çalışmaların sonuçlarına ait bütün rapor ve yazıların çalışma esnasında düzenlen-

mesi ve tamamlanması esastır.
(4) Müfettişler görevlendirildikleri konularda bağımsız olarak çalışırlar. Ancak, gerekli

görülen durumlarda; soruşturma, inceleme ve denetim işlemlerinin birden fazla Müfettiş tara-
fından birlikte yürütülmesi de mümkündür. Bu tür çalışmalarda iş bölümünü yapmak, işlerin
zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak, Başkanlıkla haberleşmeyi yürütmek kıdemli müfettiş
tarafından yerine getirilir. Diğer yazışmalar, işin gereğine göre heyet başkanının ya da heyet
üyelerinin tamamının imzalarıyla yapılır. Başkan yardımcılarının müşterek çalışmalarda görev
alması halinde, heyeti başkan yardımcısı koordine eder.

(5) Birlikte yürütülen işlerde müşterek rapor düzenlenmesi esastır.
(6) Görevlendirme yapılırken işin ivediliği, niteliği, kapsamı ve sair nedenlerle Baş-

kanlıkça işin tamamlanması için belirlenen süreye uyulması esastır.
(7)  Müfettişler, görevleri ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve

tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, yüksek yargı
organları, diğer Bakanlıkların merkez ve yurtdışı birimleriyle olan yazışmalar Başkanlık ara-
cılığıyla genel esaslara göre yapılır.
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Görevlerin süresinde bitirilememesi ve işin devri
MADDE 50 – (1) Müfettişler, kendilerine verilen görevleri ara vermeden Başkanlıkça

belirtilen süreler içinde bizzat yapıp bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan görevler
hakkında Başkanlığa zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.

(2) Müfettişlere verilen görevin devredilmemesi esastır. Geri bırakma ve devir zorun-
luluğu doğarsa; Başkanlığın talimatı veya müsaadesi ile görev başka bir müfettişe devredile-
bilir.

(3) Görevleri esnasında müfettişin vefatı, ağır hastalığa yakalanması, meslekten çıka-
rılma ve benzeri mücbir sebeplerle, görevin tamamlanmasının mümkün olmadığı durumlarda
Başkanlıkça başka müfettiş görevlendirilir.

(4) Devir işleminde devredilecek işe ait incelenen bütün belge, defter ve kayıtlar bir
dizi pusulasına bağlanarak devir notuyla birlikte imza karşılığı devralan müfettişe teslim edilir.
Üç nüsha düzenlenen dizi pusulası ve devir notunun aslı devralan müfettişe verilir. Suretlerden
biri iş dosyasına konmak üzere Başkanlıkta kalır. Diğer suret devir eden müfettişe verilir.

Diğer birimlerle ortak çalışma ve koordinasyon
MADDE 51 – (1) Müfettişler, görevlendirildikleri konularda Bakanlık merkez, taşra

ve yurtdışı teşkilatları ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında aynı birim veya konularda baş-
latılmış olan soruşturma, inceleme ve denetimleri kendisi yürütür.

(2) Bakan veya Başkan tarafından görev verilmesi halinde, diğer kamu kurum ve ku-
ruluşlarının denetim elemanları ile müşterek rehberlik, teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruş-
turma yapılabilir. Bakanlıkça başlatılan ve müşterek çalışmayı gerektiren inceleme, teftiş ve
soruşturmalarda koordinasyon görevi Bakanlık müfettişi tarafından yürütülür.

Yurt dışına gönderilme
MADDE 52 – (1) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci

maddesi çerçevesinde belirlenen dillerden yine anılan madde uyarınca tespit olunan esas ve
usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye tespiti sonunda en az (C) düzeyinde başarılı
olduklarına dair geçerliliği devam eden belge veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan belge sahibi Başkan ve müfettişler Bakanlığı
ilgilendiren konularda inceleme ve araştırma yapmak üzere, Başkanın önerisi ve Bakanın Onayı
ile bir yılı geçmemek üzere kıdem sırasına göre yurt dışı göreve gönderilebilirler.

(2) Birinci fıkra uyarınca müfettişlerin yurt dışı göreve gönderilmesindeki kıdem sıra-
sının tespitinde; müfettiş ve/veya müfettiş yardımcılığı kadrosundaki fiili hizmet süresi esas
alınır. Ancak müfettişlerin seminer, toplantı, sempozyum, kongre gibi kısa süreli yurt dışı gö-
revlendirilmelerinde birinci fıkrada belirlenen usule göre alınmış ve geçerliliği devam eden
yabancı dil belgesinin mevcudiyeti dışında başka bir şart aranmaz. On beş gün ve daha kısa
süreli yurt dışı görevlendirmelerde ise başka bir şart aranmaz.

(3) 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ye-
tiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hü-
kümleri uyarınca daha önce yurt dışı öğrenime gönderilmiş olanlar, birinci fıkraya göre en çok
altı ay olarak gönderilebilirler.

(4) Yurt dışına gönderilecek müfettişler, görev yazılarının kendilerine tebliğinden iti-
baren inceleme ve araştırma konuları hakkında ön araştırma yaparak ve gerektiğinde Bakanlık
teşkilat birimleri ile bağlı, ilgili, ilişkili ve koordine edilen kuruluşlarla irtibata geçerek bir ça-
lışma planı hazırlarlar ve yurt dışına çıkış tarihinden önce Başkanlığa sunarlar. Yurt dışına gön-
derilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenleyecekleri raporu, döndükleri ta-
rihten itibaren 30 (otuz) iş günü içinde Başkanlığa sunarlar.

Yurt dışında eğitim
MADDE 53 – (1) Müfettişler, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet

Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim amacıyla yurt dışına gönde-
rilebilirler.
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İKİNCİ BÖLÜM
Çalışma Sonuçları, Rapor Türleri ve Yapılacak İşlemler

Çalışma sonuçları ve raporlar
MADDE 54 – (1) Müfettişlerce, işin özelliğine göre aşağıdaki raporlar düzenlenir:
a) Rehberlik raporu.
b) Ön inceleme raporu.
c) Soruşturma raporu.
ç) İnceleme raporu.
(2) Başkanlık, birinci fıkrada belirtilen raporların düzenlenme usul ve esasları ile hangi

görevlerde hangi rapor türünün kullanılacağını belirlemeye yetkilidir.
(3) Düzenlenen raporlar, Başkanlıkça değerlendirmeye tabi tutulur. Raporların değer-

lendirilmesi, Başkan ya da Başkanın görevlendireceği başkan yardımcıları tarafından yapılır.
Başkan gerek görürse müfettişler arasından görevlendireceği raportörler tarafından da rapor-
ların değerlendirilmesini sağlayabilir.

(4) Raporların Başkanlıkça değerlendirilmesi sonucu; talimatlara, meri mevzuata ve
idari işleyişe uygun olduğu değerlendirilen raporlar Bakanlık Makamı veya yetki devri sınırları
içerisinde Başkanlık Makamı oluruna sunulur; talimatlara, meri mevzuata ve idari işleyişe uy-
gun olmadığı, usul ve esaslar yönüyle eksik ve hatalar bulunduğu değerlendirilen raporlar, be-
lirlenen uygunsuzluk veya hatayı gidermek üzere düzenleyen müfettişe/müfettişlere iade edi-
lebilir ya da Başkanlık gerekli görürse başka müfettiş/müfettişlere yeniden incelettirilebilir ya
da raporda yer alan görüş ile birlikte Başkanlık görüşünün de yer aldığı bir olur hazırlanıp Ba-
kanlık Makamına sunularak onaylanan görüş doğrultusunda işlem yapılır.

(5) Müfettiş, rapordaki yanlışları düzeltmek ve eksiklikleri tamamlamakla yükümlü-
dür.

(6) Başkanlıkça aksi belirtilmediği sürece, düzenlenen ve onaylanan raporlar ve olurları
gereği yerine getirilmek üzere Başkanlık aracılığıyla ilgili birimlere intikal ettirilir. Birimler
rapor sonucunda yer alan görüş ve önerilere uymak zorundadır.

Rehberlik raporu
MADDE 55 – (1) Rehberlik raporu, yapılan denetim sonucunda noksan veya hatalı bu-

lunan ve ilgili dairelerce düzeltilmesi gereken işlemler ile denetim sonucu varılan diğer hususlar
hakkında düzenlenen rapordur.

(2) Rehberlik raporlarında;
a) Görev emrinin tarih ve sayısı, denetlenen idare veya birim, göreve başlama ve bitirme

tarihleri, yapılan denetimin amacı, kapsamı, dönemi, işlemleri incelenen personelin adı, soyadı
ve görev unvanları denetimde kullanılan yöntemler, raporun dağıtım yerleri, denetlenen birimin
tespit ve bulgulara cevap verme süreleri ve ilgili diğer hususlar belirtilir.

b) Denetim sonucunda idari, mali ve teknik konularla ilgili yapıcı önerilerin yanı sıra,
ayrıca incelenip değerlendirilmesi gereken maddeler belirtilerek rehberlik gerektiren hususların
ilgili mevzuatta hangi düzenlemeye aykırı olduğu açıkça belirtilir.

c) Mevzuata göre ve işin niteliği itibarıyla yapılması gereken işlemlerle, alınması ge-
reken idari önlem ve kararlara yer verilir.

ç) Daha önce düzenlenen rapor üzerine verilen talimatların yerine getirilip getirilmediği
kontrol edilir.

(3) Rehberlik yapılan her bir birim için tek bir rehberlik raporu düzenlenmesi ve bu ra-
porun ekleriyle birlikte elektronik ortamda taratılıp kaydedilerek verilmesi esas olmakla birlikte
zorunlu hallerde süreç veya faaliyetler itibarıyla ayrı ayrı rapor düzenlenebilir.

Rehberlik raporuna istinaden yapılacak işlemler
MADDE 56 – (1) Rehberlik raporu, bir örneği usulüne göre cevaplandırıldıktan sonra

geri gönderilmek, bir örneği de denetim dosyasında saklanmak üzere, rapor numarasını taşıyan
birer yazıya bağlı olarak ilgili yerlere elektronik ortamda gönderilir.
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(2) Raporun bir örneği, ilgili cevaplarla birlikte verilen süre içerisinde, denetimi yapan
müfettişe denetlenen birim yöneticisi tarafından gönderilir. Bu süre on günden az olamaz. Ra-
porları, verilen süre içinde cevaplandırarak müfettişe tevdi etmeyen ilgililerin gecikme sebebini
bildirmeleri gerekir. Haklı bir gecikme gerekçesi gösteremeyen ilgililer hakkında gerekli işlem
tesis edilmek üzere, müfettiş tarafından Başkanlığa bilgi verilir.

(3) Noksan veya hatalı bulunan ve düzeltilmesi gereken işlemlerden zaman alacak olan-
lara ilişkin cevapların, ilgili birim tarafından eylem planları şeklinde hazırlanması gerekir. Tes-
pit edilen eksikliklere ilişkin hususların, eylem planlarında nasıl ve hangi zamanda ve kimler
tarafından tamamlanacağı açıkça belirtilir.

(4) Müfettişçe, rehberlik yapılan birim tarafından cevaben yapılan açıklamaların yeterli
ve mevzuata uygun olduğu sonucuna varılması halinde durum, rehberlik raporuna eklenen uy-
gunluk bildirim yazısı ile Başkanlığa bildirilir.

(5) Müfettişin birim tarafından cevaben yapılan açıklamaların yetersiz veya mevzuata
uygun olmadığı sonucuna varması halinde, müfettiş konuya ilişkin değerlendirmelerini ve son
mütalaasını gerekçeleriyle ve ilgili ekleriyle birlikte Başkanlığa on gün içinde sunar. Ayrıca
maddi konulardaki hatalı ödeme konuları ile ilgili olarak son mütalaa verilmesi gerekir.

(6) Başkanlıkça rehberlik sonuçları üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda, ilgili
birimlerce yapılması gereken işlemler denetlenen birime bildirilir. Ancak, Bakanlık merkez
teşkilatında yapılan rehberlik denetimleri neticesinde, rehberlik denetimi yapılan birim tara-
fından cevaben yapılan açıklamaların yetersiz veya mevzuata uygun olmadığı hallerde, durum
Başkanlık görüşünü de içerecek şekilde Bakanlık Makamına sunulur. Bakanın kararına göre
işlem tesis edilir.

(7) Hastalık, askerlik, yurt dışı görevlendirmesi gibi zaruri sebeplerle değerlendirile-
meyen raporlara ilişkin eksiklikler, Başkanlığın görevlendireceği başka bir müfettiş tarafından
ikmal edilir.

(8) Esaslı bir eleştiriyi gerektirmeyen ve görevlileri aydınlatmak ya da uyarmak yoluyla
düzeltilecek eksiklikler için rapor düzenlenmez. Rapor tanzimine lüzum görülmeyen hallerde,
durum bir yazı ile Başkanlığa bildirilir.

(9) Rehberlik raporları üzerine yapılması gereken işlemler ve denetlenen birimler tara-
fından hazırlanan eylem planları Başkanlıkça takip edilir.

Ön inceleme raporu
MADDE 57 – (1) Ön inceleme raporu, 4483 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan

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

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

(3) Müfettişler, hakkında ön inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifa-
desini de almak suretiyle yetkileri dâhilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, hukuki
dayanaklarını da belirtmek suretiyle hakkında ön inceleme yapılanlar hakkında eylemleriyle
ilgili soruşturma izni verilmesi ya da verilmemesi gerektiğine ilişkin görüşlerini içeren bir ön
inceleme raporu düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili mercie sunmak üzere Başkanlığa
yazıyla teslim ederler. Ön inceleme, birden çok müfettiş tarafından heyet olarak yapılmışsa,
varsa farklı görüşler, raporda gerekçeleriyle ayrı ayrı belirtilir.

(4) Düzenlenen ön inceleme raporlarının aslı dışında bir örneği Başkanlığa teslim edilir.
Soruşturma raporu
MADDE 58 – (1) Yürürlükteki ceza mevzuatına göre suç oluşturmakla birlikte 4483

sayılı Kanun hükümleri kapsamında değerlendirilemeyen eylemler ile personel mevzuatına gö-
re disiplin suçu oluşturan fiil, eylem ve işlemlerden dolayı ilgililer hakkında yapılan adli ve
idari soruşturmaların sonuçları ilgili soruşturma raporuna bağlanır.
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a) Adli soruşturma raporu; Türk Ceza Kanunu veya ceza hükmü taşıyan özel kanunlara
göre suç sayılan ve Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
kapsamı dışında kalan eylemlerle ilgili olarak düzenlenir.

b) Disiplin soruşturma raporu; mevzuatında disiplin suçu olarak tanımlanan fiil, tutum
ve eylemlerle ilgili olarak düzenlenir.

(2) Soruşturma raporlarında; soruşturma konuları ve işlenen suçlar ile suçlular hakkında
hangi kanun hükümlerinin tatbik edileceği ve suçlu veya kusurlu olanların fiillerinin hangi di-
siplin suçunu oluşturduğu belirtilir. Gerektiğinde soruşturmaya konu personelin görevden alın-
ması, görev değişikliği veya başka bir idari tedbire ve var ise diğer önerilere yer verilir.

(3) Disiplin yaptırımı ya da idari karar alınmasına esas olan soruşturma raporları dü-
zenlenerek asıl ve raporun ekleriyle birlikte elektronik ortamda taratılmış haliyle birlikte Baş-
kanlığa sunulur.

(4) 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 müfettişlerce tespiti
halinde, ilgililerin ifadeleri alınmak, suçun mahiyeti ve ne suretle kimin tarafından işlendiği
de belirtilmek suretiyle durum bir yazı ile derhal ilgili Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir.

(5) 3628 sayılı Kanun uyarınca yapılan soruşturma sonucu, 3628 sayılı Kanunun 17 nci
maddesinde belirtilen suçlardan dolayı düzenlenen soruşturma raporları, asıl rapor dışında
Cumhuriyet başsavcılığına tevdi edilmek üzere iki suret ve ekleriyle birlikte elektronik ortamda
taratılmış olarak Başkanlığa sunulur.

İnceleme raporu
MADDE 59 – (1) İnceleme raporu, süreç, faaliyet, kurum, kişi ve olayların incelenerek,

belirli bir konunun ya da sorunun saptanması ve durumun ortaya çıkartılması için yapılan ça-
lışmalar sonucunda düzenlenen rapordur.

(2) Aşağıda sayılanlar inceleme raporları kapsamındadır:
a) Yürürlükteki mevzuatta görülen eksiklikler ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeni-

den konulması gereken hüküm ve usuller hakkındaki görüş ve teklifler.
b) Şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme sonucunda, soruşturma açılmasına gerek

görülmeyen haller.
c) Rehberlik raporu kapsamında değerlendirilmeyen hususlar.
ç) Bakanlıkça istenen konuların incelenmesi, Bakanlığı ilgilendiren çalışmaların geliş-

tirilmesi, kuruluşların çalışma yerleri ve yerleşme durumları, rehberlik denetimine birimlerin
amaca uygun ve daha verimli çalışmalarını sağlamaya yönelik düzenleme önerileri, hizmet po-
tansiyeline uygun işgücü, personel, araç-gereç temini, hizmet akışı yönünden örgütlenmesinin
yeterli olup olmadığı, hizmet içi eğitime gerek olup olmadığı konularındaki teklifler.

d) Teftiş edilenlerin ödüllendirilmesi, takdir edilmesi, idari değişiklikleri gerektiren iş-
lem, eylem ve hareketleri hakkındaki incelemeler.

e) Başkanlıkça belirlenen hallerde yürütülen Rehberlik denetimleri.
(3) Rehberlik denetimi ile soruşturmalar sırasında, inceleme raporu kapsamına giren

hususların belirlenmesi halinde, görüş ve önerilere rehberlik raporu veya soruşturma raporla-
rında yer verilmeyerek, bu hususlarda ayrıca inceleme raporu düzenlenebilir.

(4) Müfettişlerin gerekli hazırlıkları yaparak müfettiş sıfatıyla görevli veya gözlemci
olarak katıldıkları eğitim, komisyon, kurs, seminer ve toplantılarıyla ilgili yapılan çalışmalar
sonrasında, konuyla ilgili inceleme raporu düzenlenir.

(5) İnceleme raporlarında herhangi bir idari tedbir ve teklif önerilmemesi Başkanlıkça
yapılacak inceleme sonucunda da aynı neticeye ulaşılması durumunda rapor Başkan onayıyla
arşive kaldırılır.
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(6) İnceleme raporları, konularının ilgilendirdiği birimlere gönderileceği de göz önünde
tutularak Başkanlığa teslim edilir. Rapor, elektronik ortamda Başkanlıkça gereği yapılmak
üzere ilgili yerlere gönderilir.

Raporların düzenlenmesi
MADDE 60 – (1) Yazılı ve ıslak imzalı olarak hazırlanan raporların her sayfası ekleriyle

birlikte müfettişlik mührü ile mühürlenir ve paraf edilir. Son sayfasına müfettişin veya müfettişlerin
adı, soyadı, unvanı yazılarak, raporu düzenleyen müfettiş veya müfettişler tarafından imzalanır.

(2) Raporlara takvim yılı itibarıyla 1’den başlamak üzere bir sıra numarası verilir. Bu
sıra numarası 1 Ocak'tan 31 Aralık tarihine kadar devam eder. Birden fazla müfettiş tarafından
yazılan raporlarda, kıdem sırasına göre her biri kendi rapor sıra numarasını verir.

(3) Raporlarda yer verilen tespit, görüş ve önerilerin; tereddüde sebep olmayacak şe-
kilde açık, anlaşılır ve yazım kurallarına uygun bir üslupla yazılmasına; ilgili mevzuata ve so-
ruşturma, inceleme, denetim ve araştırma sonucu ulaşılan delillere dayandırılmasına özen gös-
terilir.

Rapor yazma süresi ve adedi
MADDE 61 – (1) Müfettişler kendilerine verilen teftiş, inceleme, araştırma ve soruş-

turma görevlerini en kısa zamanda sonuçlandırıp teklif ve önerilerinin etkili olabilme niteliğinin
kaybolmaması, zamanaşımına sebebiyet verilmemesi ve ilgili mevzuatında belirlenen süreler
varsa bu sürelerin aşılmaması için zaman geçirilmeden raporları düzenleyerek adli soruşturma
raporlarında iki nüsha diğer raporlarda bir nüsha olmak üzere ekleriyle beraber Başkanlığa tes-
lim ederler.

(2) Müfettişlere verilen inceleme, araştırma ve soruşturma görevlerine ilişkin raporların,
bilgi ve belge temini işlerinin tamamen sonuçlandırılmasından itibaren en geç 20 gün içinde
düzenlenip Başkanlığa verilmesi esastır. İnceleme, araştırma ve soruşturma raporlarının bu
süre içerisinde ya da her hâlükârda görevlendirme tarihinden itibaren üç ay içinde verilememesi
halinde durum gerekçeli bir yazı ile Başkanlığa bildirilir. İzin, sağlık raporu gibi geçerli ne-
denlerin bulunması halinde, işin özelliği de dikkate alınarak Başkan tarafından bu süre yeteri
kadar uzatılabilir.

Rapor sonuçlarının bildirimi ve takibi
MADDE 62 – (1) İlgili birimler, bu Yönetmelikte ayrıca belirlenmeyen hallerde, gereği

için gönderilen raporlara istinaden yapılan işlemler ya da yapılmakta olan işlemlerin safahatı
hakkında otuz gün içinde bilgi vermek zorundadır.

(2) Müfettişlerce düzenlenen raporların sonucunda yapılan işlemlerin ilgili birimlerince
Başkanlığa iletilmesi üzerine, bu işlemler Başkanlıkça raporu yazan müfettişlere gönderilir.

(3) Müfettişler, birimlerce yapılan bu işlemleri raporları ile karşılaştırmaları sonucunda
uygun ve yeterli bulmadıkları takdirde, konu ile ilgili görüşlerini gerekçeleri ile birlikte Baş-
kanlığa bildirirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kimlik belgesi, mühür ve demirbaşlar
MADDE 63 – (1) Müfettiş ve yetkili müfettiş yardımcılarına mühür ile müfettişlere

Bakan ve Başkan tarafından imzalanmış kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde müfettişin
görev ve yetkilerini belirten özet bilgiler yer alır.

(2) Müfettişlere görev sırasında kullanılmak üzere çanta, diz üstü bilgisayar gibi gerekli
olan malzeme Başkanlıkça sağlanır.

(3) Müfettişler, görevlerinden nihai olarak ayrıldıklarında zimmetlerinde bulunan de-
mirbaşla, kimlik belgesi ve mührü eksiksiz olarak Başkanlığa teslim eder.
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Yolluklar
MADDE 64 – (1) Müfettişler, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü

maddesinin (b) bendi hükmünden yararlanırlar.
(2) Müfettişler, bilirkişi, tercüme, posta, taşıma ve diğer giderlerine konu hizmet alım-

ları karşılıklarını, 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği çerçevesinde alırlar.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 65 – (1) Giriş ve yeterlik sınav sonuçlarına ilişkin olarak Başkanlığa, duyuru

tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar sınav kurulunca incele-
nerek sonuçlandırılır.

İzin kullanılması ve görev yerinden ayrılma
MADDE 66 – (1) Müfettişler, mesai saatleri içinde görevli bulundukları yerden, Baş-

kanlığın izni olmadan ayrılamazlar.
Müfettişlikten ayrılmada yapılacak işlemler
MADDE 67 – (1) Müfettişlikten ayrılanlar; sonuçlandırılmış görevlere ilişkin raporları,

henüz sonuçlandırılmamış görevlere ilişkin belgeleri, kendilerine teslim edilen resmî mührü,
kimlik belgesini, demirbaş ve diğer eşyayı ayrılmadan önce Başkanlığa iade etmek zorundadır.
Sonuçlandırılmamış görevlere ilişkin işlemler hakkında ellinci madde hükümleri uygulanır.

Yönergeler
MADDE 68 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili diğer hususlar Başkanlık ta-

rafından çıkarılacak yönergeler ile belirlenir.
Yetki
MADDE 69 – (1) Başkanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasında doğabilecek tereddüt-

lerin giderilmesinde, soruşturma, inceleme ve denetim ile diğer görevlere ilişkin usul ve esas-
ların belirlenmesinde, görev alanına giren iş ve işlemlerin bilgi işlem sistemleri üzerinden ya-
pılmasını sağlamaya veya zorunlu tutmaya, bu Yönetmelikte yer alan rapor, yazı ve diğer bel-
gelerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 70 – (1) 10/10/2012 tarihli ve 28437 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Or-

man ve Su İşleri Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği ile 20/12/2014 tarihli
ve 29211 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik
ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce başlatılmış olan

işlemler bu Yönetmeliğin yayımından önce yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre yü-
rütülür ve sonuçlandırılır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce müfettiş yardımcılığı görevine başlamış
olanların, bu Yönetmelik hükümlerinde düzenlenen tez hazırlama görevleri hariç, müfettişlik
kadrolarına atanmaları, bu Yönetmeliğin yayımından önce yürürlükte olan Yönetmelik hüküm-
lerine göre yürütülür.

Yürürlük
MADDE 71 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 72 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

ODA VE BORSA ÜYELERİNE VERİLECEK DİSİPLİN VE PARA CEZALARI İLE

DİSİPLİN KURULU VE YÜKSEK DİSİPLİN KURULU HAKKINDA 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/3/2005 tarihli ve 25743 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oda ve

Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin

Kurulu Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığını”

ibaresi “Ticaret Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “aynı

fiil ve hallerden dolayı” ibaresinden sonra gelmek üzere “çalışma alanı aynı başka bir oda veya

borsa tarafından disiplin soruşturması açılmış bulunması ya da” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer

alan “Yetkili organlarca” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Sigorta Acenteleri İcra Komitesi

ile Sigorta Eksperleri İcra Komitesince” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler

eklenmiştir.

“Çalışma alanı aynı olan birden fazla oda ve/veya borsaya üye olanlar hakkında (c) bendindeki

fiil ve hallerden dolayı verilecek para cezası ticaret ve sanayi odası tarafından,  ticaret odası

ile sanayi odasının ayrı olduğu yerlerde, imalata ilişkin fiil ve haller için sanayi odası, diğer

fiil ve haller için ticaret odası tarafından uygulanır. Sanayi odasına üye olmayanların imalata

ilişkin fiil ve halleri için para cezası üyesi olduğu ticaret odası tarafından uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinde yer alan “Sanayi ve Ticaret Ba-

kanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan:
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

PERSONEL YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Des-

tekleme Kurumunda hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilecek sözleşmeli personelin istih-
damları ile hak, yükümlülük ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak 
MADDE 2 − (1) Bu Yönetmelik, 4/5/2007 tarihli ve 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kal-

kınmayı Destekleme Hizmetleri Hakkında Kanun, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hük-
münde Kararnamenin ek 27 nci maddesi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum
ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 502 nci maddesine da-
yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Tarım ve Orman Bakanını,
b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
c) Başkan: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanını,
ç) Denetçi: İç Denetim Koordinatörlüğünde görev yapan denetçileri,
d) Destek personeli: Kurumun arşiv, idarî, malî ve personelle ilgili işlemleri ile Kuru-

mun faaliyet konularında kendilerine verilecek diğer işleri yürütecek olan personeli,
e) Dil belgesi: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil

Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan sınav
sonuçlarına ilişkin belgeyi,

f) Genel koordinatör: Kurumda bulunan her bir genel koordinatörlüğün yöneticisi olan
personeli,

g) I. Hukuk Müşaviri: Hukuk Müşavirliğinin yöneticisi olan personeli,
ğ) İç Denetim Koordinatörü: İç Denetim Koordinatörlüğünün yöneticisi olan personeli,
h) İl koordinatörü: Kurumun taşra teşkilatında bulunan her bir il koordinatörlüğünün

yöneticisi olan personeli,
ı) Merkezi sınav: 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-

rürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında
Genel Yönetmelik uyarınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

i) Kanun: 5648 sayılı Kanunu,
j) Koordinatör: Kurumun merkez teşkilatında bulunan her bir koordinatörlüğün yöne-

ticisi olan personeli,
k) Kurum: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunu,
l) Personel: 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesine göre is-

tihdam edilen sözleşmeli personeli,
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m) Sözleşme: Kurum ile personel arasında imzalanan idari hizmet sözleşmesini,
n) Uzman: Kurumda görev yapan uzmanları,
o) Yarışma sınavı: Kurumda istihdam edilecek uzman, denetçi, mütercim ve destek per-

sonelinin seçimine ilişkin yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İnsan Kaynakları Politikası ve Pozisyonlar

İnsan kaynakları politikası ve ilkeleri
MADDE 4 − (1) İnsan kaynakları politikasının amacı, Kurumun görevlerini etkin ve

verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için, alanında uzmanlaşmış, görevin gerektirdiği nite-
liklere sahip tecrübeli personelin istihdamını ve bu personelin niteliklerinin geliştirilmesini ve
sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

(2) İnsan kaynakları politikası Kurum tarafından belirlenir. Bu politikanın oluşturul-
masında ve uygulanmasında uyulacak ilkeler şunlardır:

a) İstihdam edilecek personelin seçiminde, Kurumun çalışma usul ve esaslarına ilişkin
ilkeleri dikkate almak ve personelin görevin gerektirdiği uzmanlık bilgisi ve tecrübeye sahip
olmasına dikkat etmek.

b) Kurumun ve personelin başarısını ve gelişimini teşvik etmek.
c) Personelin sosyal ve ekonomik haklarını korumak ve gözetmek.
ç) İnsan kaynakları politikasının oluşturulması ve uygulanması sürecine personelin ka-

tılımını sağlamak, personelin düşünce, görüş ve önerilerini dikkate almak.
(3) İnsan kaynakları politikasının uygulanmasından Başkan sorumludur.
Pozisyonlar
MADDE 5 – (1) Personel pozisyonlarının ihdas, değişiklik, iptal ve kullanımı husus-

larında 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro
ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personel Alımı

İstihdam
MADDE 6 – (1) Kurumda hizmetler, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

ek 27 nci maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel eliyle yürütülür. 
Personelde aranacak şartlar 
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istihdam edileceklerde 14/7/1965 tarihli

ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlar aranır.
(2) Kurumda istihdam edilecek personelde, birinci fıkrada belirtilen şartlara ek olarak;

genel koordinatör, İç Denetim Koordinatörü, koordinatör, il koordinatörü, uzman, denetçi ve
mütercim pozisyonlarında istihdam edilecekler için en az dört yıllık lisans eğitimi veren yük-
seköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yurt
dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olmak ve genel koordinatör, İç Denetim Ko-
ordinatörü, koordinatör, il koordinatörü için kamuda asgari beş yıl hizmeti bulunmak ve halen
kamu personeli olmak, denetçiler ve uzmanlar için yükseköğretim gördükten sonra asgari üç
yıl iş tecrübesine sahip olmak şartları aranır.

(3) Denetçi, uzman, mütercim ve destek personeli pozisyonlarında istihdam edilecekler
için, yarışma sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan merkezi sınavdan, sınav
ilanında belirtilen puan türlerinden,  yine sınav ilanında belirtilen taban ve üzerinde puan almış
olmak şartı aranır.
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(4) İngilizce, Almanca, Fransızca veya Avrupa Birliği resmî dillerinde yapılan Yabancı
Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından genel koordinatör, İç Denetim Koordinatörü, koordinatör,
il koordinatörü, uzman ve denetçi pozisyonlarında istihdam edileceklerin asgari (C), mütercim
pozisyonunda istihdam edileceklerin (A) düzeyinde puan almış olmaları veya dil yeterliliği
bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası bir belgeye sahip olmaları zorunludur. Sı-
navla istihdam edilecekler için dil belgesinin yarışma sınavının son başvuru tarihi itibarıyla
geçerli olması şartı aranır. 

(5) Denetçi, uzman, mütercim ve destek personeli pozisyonlarında istihdam edilecekler
için, yarışma sınavı ilan tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak şartı aranır. 

(6) Destek personelinin en az ön lisans veya dengi okul mezunu olması şartı aranır.
Personel seçimi
MADDE 8 – (1) Kurumda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci mad-

desine göre uzman, denetçi, mütercim ve destek personeli olarak istihdam edilecek personel,
merkezi sınav sonuçlarına göre yarışma sınavı ile istihdam edilir.

Duyuru
MADDE 9 – (1) Yarışma sınavı ile personel alımı Kurumun resmî internet sayfasında

yazılı sınav tarihinden en az kırk gün önce ilan edilir. 
(2) İlanda; 
a) Adaylarda aranacak şartlar, 
b) Mezuniyet bölümleri, istihdam yerleri, pozisyon unvanları ve sayısı, 
c) Başvuru zamanı, yeri ve şekli,
ç) Sınavın usulü, konuları, tarihi ve yeri,
d) İstihdam edilecek pozisyonlara göre merkezi sınav puan türleri ve taban puanları,
e) Gerekmesi halinde istenilecek belgeler,
f) Sınava ilişkin diğer hususlar,
yer alır.
(3) Sınavın ilanı, şekli, içeriği, yapılması, sonuçlandırılması ve personelin göreve baş-

latılmasına ilişkin hususlar Sınav Kurulunca belirlenir.
Sınav başvurusu ve başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 10 – (1) Başvurular için, personel alım ilanını müteakip en az on günlük baş-

vuru süresi tanınır. 
(2) Yarışma sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese

veya ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden başvuru formu kullanılarak yapıla-
bilir. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmaz.

(3) Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilen-
dirme ve çağrılar, ilanda belirtilmesi şartıyla adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta
adreslerine ve/veya Kurumun internet sitesinde duyuru yoluyla yapılır ve bu konuda ayrıca kâ-
ğıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmaz. 

(4) Yarışma sınavına çağrılacak aday sayısı, ilanda belirtilen merkezi sınav puanı en
yüksek olan adaydan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen taban puan esas alınarak yapı-
lacak sıralamaya göre duyurulan her bir pozisyonun beş katından fazla olamaz. Yapılan sıralama
sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılır. 

(5) Yapılan değerlendirme sonucunda başvuruda bulunan adaylardan aranan nitelikleri
taşıdığı belirlenen adaylar yazılı sınava çağrılır, aranan nitelikleri taşımadığı belirlenenlerin
ise başvuruları geçersiz sayılır. 
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Sınav Kurulu
MADDE 11 – (1) Yapılacak sınavlar için, Başkan onayı ile Sınav Kurulu oluşturulur.
(2) Başvuruların incelenmesi, yarışma sınavının gerçekleştirilmesi, sonuçlarının ve iti-

razların değerlendirilmesi ile adayların ilan edilen niteliklere uygunluğunun belirlenmesinde
Sınav Kurulu yetkilidir.

(3) Sınav Kurulu; Başkanın başkanlığında, personel işlerinden sorumlu genel koordi-
natör, Birinci Hukuk Müşaviri ile ikisi diğer genel koordinatör ve/veya koordinatörler arasından
Başkan tarafından görevlendirilecek üyelerden oluşur. Aynı usulle iki yedek üye de belirlenir.
Denetçiler için yapılan sınavın Sınav Kurulunda İç Denetim Koordinatörü de yer alır. Kurulun
sekretaryasını Personel İşleri Koordinatörlüğü yürütür.

(4) Kurul tarafından lüzum görülmesi halinde, öğretim üyeleri ile Kurumdan veya diğer
kamu kurumlarından konusunda uzman kişiler Kurul üyesi olarak görevlendirilebilirler. Ancak
bu şekilde görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçemez.

(5) Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, boşanmış olduğu eşlerinin, üçüncü
dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısım-
larının katıldıkları sınavda görev alamazlar.

(6) Kurul, üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik halinde Başka-
nın kararı yönünde karar verilmiş sayılır.

(7) Asıl üyelerin herhangi bir nedenle Kurula katılamamaları hâlinde, yedek üyeler Ku-
rula katılırlar.

Yarışma sınavı
MADDE 12 – (1) Yarışma sınavı ilanda belirtilmek koşuluyla yazılı ya da yazılı ve

sözlü olarak yapılabilir.
(2) Yazılı sınav klasik, test veya klasik ve test yöntemiyle basılı veya elektronik ortamda

Kurum tarafından yapılabileceği gibi protokolle belirlenecek esaslara göre Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına, üniversitelere veya bu konuda
uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir. Yazılı sınav, Kurumun görev
alanı dikkate alınarak sınav duyurusunda belirtilen konulardan yapılır.

(3) Yapılacak yazılı sınavdan en az yetmiş puan ve üzerinde not alınması şarttır.
(4) Sözlü sınav yapılacak olması halinde Sınav Kurulu, yazılı sınavdan başarılı olanları

sözlü sınava çağırır. 
(5) Sınav Kurulu üyeleri sözlü sınavda, her adaya öğrenim alanı ile ilgili bilgi düzeyi,

yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü,
görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi nite-
liklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak not verir. Sözlü sınavda Sınav Kurulu üye-
lerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması alınır. Sözlü sınavdan en az yetmiş puan ve üze-
rinde not alınması şarttır. 

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve sonucunun duyurulması
MADDE 13 – (1) Yarışma sınavının sadece yazılı sınavdan oluşması halinde yazılı sı-

nav notu başarı puanıdır. 
(2) Yarışma sınavının yazılı ve sözlü sınavdan oluşması halinde başarı puanı bu iki sı-

navın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. 
(3) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle en fazla yarışma sınavı

duyurusunda belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl adayın isimleri Kurumun resmî internet say-
fasında ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz. Adayların başarı
puanının eşit olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı, sözlü sınav puanı, bunların eşit olması
halinde merkezi sınav puanı yüksek olan, bunun eşit olması halinde diploma tarihi önce olan,
bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir. 
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(4) Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, yarışma sınavı duyurusunda belirtilen
pozisyon sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Kurulu tarafından belirlenen sayıda yedek
adayın isimlerini kapsayan bir liste ilan edilebilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca
tebligat yapılmaz. 

(5) Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen aday-
lar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 14 – (1) Adaylar, sınav sonuçlarına, sonuçların açıklandığı günden itibaren

yedi gün içerisinde sınavı yapan kuruma ya da Sınav Kuruluna yazılı olarak itiraz edebilirler.
(2) İtirazlar en geç otuz gün içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
Personelin göreve başlatılması ve istenecek belgeler
MADDE 15 – (1) Kurumda istihdam edileceklerden aşağıdaki belgeler istenir:
a) T.C. kimlik numarası beyanı.
b) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya Kurum tarafından onaylı örneği; ya-

bancı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için denkliği Yükseköğretim Kurulu tara-
fından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı ör-
neği.

c) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair belge.
ç) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.
d) Başvurduğu pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık beyanı.
e) Denetçi olarak istihdam edileceklerden ülke genelinde görev yapabileceklerine dair

sağlık raporu.
f) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair ya-

zılı beyan.
g) Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.
ğ) Başvurulan pozisyon ve istihdam şekline göre merkezi sınav belgesi.
h) Başvurulan pozisyon ve istihdam şekline göre dil belgesi.
ı) Başvurulan pozisyon ve istihdam şekline göre Sosyal Güvenlik Kurumu tescil ve hiz-

met dökümü belgesi. 
i) Mal bildirim beyannamesi.
j) Kurum tarafından istenebilecek diğer belgeler.
(2) Yarışma sınavında başarılı bulunarak Kurumun resmî internet sayfasında ilan edilen

listede adı bulunan adaylar, verilen süre içerisinde birinci fıkrada istenen bilgi ve belgelerle
birlikte Kuruma müracaat eder. Belgeler posta yoluyla ve/veya elden şahsen teslim edilebilir.
Süresi içinde müracaat etmeyenlerin göreve başlama işlemleri yapılmaz.

(3) Gerekli şartları taşıdıkları tespit edilen ve nihai başarı listesinde asıl olarak yer alan
adaylar Kurumun resmî internet sitesinden duyurulur ve bu personel için göreve başlama çağrısı
yapılır. Kurumun resmî internet sitesinden yapılan göreve başlama çağrısı tebligat niteliğinde-
dir. 

(4) Yapılan başlama çağrısına rağmen, Kurum tarafından kabul edilebilir bir belgeyle
ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın duyurulan süre içerisinde müracaat etmeyenler ile
hizmet sözleşmesi imzalanmaz. Bu süre içinde Kuruma başvurmayanlar bu haklarından vaz-
geçmiş sayılırlar.

(5) Kurumun internet sitesinde sınavı kazananların açıklanmasından itibaren belgeyle
ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali üç ayı aşamaz.

(6) Asıl adaylardan süresi içinde göreve başlamayanların yerine, başarı sırasına göre
varsa yedek adaylarla sözleşme imzalanabilir.
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Atamalar ve sözleşme imzalamaya yetkili merciler 
MADDE 16 – (1) Başkan ve Birinci Hukuk Müşaviri, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Ku-
ruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümlerine göre
atanır. 

(2) Genel koordinatör, İç Denetim Koordinatörü, koordinatör, il koordinatörleri, uzman,
mütercim, denetçi ve destek personeli Başkanın teklifi üzerine Bakan onayıyla atanır.

(3) Kuruma ataması yapılan personel ile sözleşme imzalamaya Başkan yetkilidir. 
Sözleşme usul ve esasları
MADDE 17 – (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesi kap-

samında istihdam edilecek genel koordinatör, İç Denetim Koordinatörü, koordinatör, il koor-
dinatörü, uzman, denetçi, mütercim ve destek personeli ile sözleşme imzalanır. Bu sözleşmede,
sözleşme yapan tarafların isim ve unvanları, sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihi, görev yapa-
cağı unvanı, sosyal güvenlik ve çalışma şartları açısından tabi olacağı kanun ve ilgili mevzuat,
sözleşmenin fesih şartları ile Kurumun sözleşmede bulunmasını uygun gördüğü diğer hususlar
yer alır.

Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 18 – (1) Herhangi bir aşamada, gerçeğe aykırı ve sahte belge veren veya ger-

çeğe aykırı beyanda bulunanlar sınava alınmaz, sınava girmişlerse sınavları iptal edilir ve bun-
larla sözleşme imzalanmaz. Sözleşme imzalanmış olsa dahi feshedilir.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç
duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları
kurumlara da bildirilir.

İKİNCİ KISIM
Personelin Hakları, Yükümlülükleri, Çalışma Saatleri, İzinleri ve Yasaklar 

BİRİNCİ BÖLÜM
Personelin Hakları, Yükümlülükleri ve Yasaklar

Devlete bağlılık ve tarafsızlık
MADDE 19 – (1) Personel, siyasi partiye üye olamaz, herhangi bir siyasi parti, kişi

veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz; görevlerini yerine
getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayrım yapamaz;
hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamaz ve bu eylemlere ka-
tılamaz. 

(2) Personel, Anayasaya ve kanunlara aykırı olan, ülkenin bağımsızlığını ve bütünlü-
ğünü bozan, Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bu-
lunamaz.

Yöneticilerin görev ve sorumlulukları
MADDE 20 – (1) Yöneticiler, amiri olduğu birimlerde kanun, Cumhurbaşkanlığı ka-

rarnamesi, ilgili mevzuat ve görev tanımlarında belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz
olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki personeli yetiştirmekten, hal ve hareketlerini
takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludur. 

(2) Yöneticiler, maiyetindeki personele hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Yetkilerini
ilgili mevzuat ve görev tanımlarında belirtilen esaslar içinde kullanır. 

(3) Yöneticiler, maiyetindeki personele kanunlara ve Cumhurbaşkanlığı kararnamele-
rine aykırı emir veremez ve maiyetindeki personelden hususi bir menfaat temin edecek bir ta-
lepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.
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Görevin yerine getirilmesi 
MADDE 21 – (1) Kurumda çalışan personelin görevleri ilgili mevzuat ve Kurum tara-

fından hazırlanan görev tanımları ile belirlenir.
(2) Personel, görevini, haiz olduğu yetkileri kullanmak suretiyle, zamanında ve en iyi

şekilde yerine getirmekle yükümlü olup, görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yet-
kilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından sorumludur.  

(3) Personel, görevi ile ilgili mevzuatı ve Avrupa Birliği mevzuatını bilmek ve deği-
şiklikleri izlemekle sorumlu olup, Kurum tarafından uygun görülen bilgilendirme ve yeniliklere
yönelik kurs, seminer ve konferans gibi çalışmalara katılmakla yükümlüdür.

(4) Personel, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, ilgili mevzuat ve görev tanımla-
rında belirlenen esaslara uymakla yükümlü olup, görevlerinin dikkat ve itina ile tam ve zama-
nında yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludur.

(5) Personelin, çalışma saatleri içerisinde görevinin başında bulunması ve bu süre içe-
risinde görevinin dışında başka bir işle uğraşmaması esastır.

Mal bildirimi
MADDE 22 – (1) Personel, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulu-

nulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa uymak zorundadır.
Şahsi hallerde meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi 
MADDE 23 – (1) Personel, yerleşim yeri adresi ve iletişim bilgileri ile evlenme, bo-

şanma, nüfus bilgileri, doğum ve ölüm gibi şahsi hallerde meydana gelecek her türlü değişikliği
otuz gün içerisinde birimine bildirmekle yükümlüdür. İletişim adresinde meydana gelen deği-
şiklik bildirilmediği takdirde, personelin bilinen en son adresine yapılacak bildirimler tebellüğ
edilmiş sayılır.

Devir ve teslim zorunluluğu 
MADDE 24 – (1) Personel, kendisine teslim edilen Kurum malını korumak ve her za-

man hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak, göreviyle ilgili belge, araç
ve gereçleri yetki verilen yerler dışına çıkarmamak ve özel işlerinde kullanmamak, görevi ge-
reği kendisine teslim edilen belge, araç ve gereçleri görevi sona erdiği zaman geri vermek zo-
rundadır. Bu zorunluluk personelin mirasçılarına da şamildir. Personelin kasıt, kusur, ihmal
veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili personel tarafından rayiç
bedeli üzerinden ödenmesi esastır.

Basına bilgi veya demeç verme
MADDE 25 – (1) Personel, görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo

ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremez. Bu konuda gerekli bilgi ancak Başkanın
yetkili kılacağı görevliler tarafından verilebilir.

(2) Personel, Kurumun iç işleyişine dair yazı, tebliğ ve genelgeler ile eklerine dair bilgi
ve belgeleri sosyal medya hesapları, ağları ya da internet üzerinden izinsiz paylaşamaz.

Menfaat sağlama ve hediye alma 
MADDE 26 – (1) Personelin, görevi içinde veya dışında her ne şekilde olursa olsun

görevi ile ilgili pozisyon ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine
menfaat sağlaması ve aracılıkta bulunması yasaktır. 

(2) Personel iş sahiplerinden borç para isteyemez ve alamaz, denetimi altında bulunan
veya kendi görevi veya Kurum ile ilgisi olan bir teşebbüsten menfaat sağlayamaz.

(3) Personelin, tarafsızlığını, performansını, kararını, görevini yapmasını etkileyen veya
etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı hediye
kabul etmesi yasaktır. 
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Başka iş ve hizmet üstlenme
MADDE 27 – (1) Personel, Kurumun görev alanı ile doğrudan ya da dolaylı olarak

ilişki kurulabilecek başka bir iş veya hizmette çalışamaz ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tacir veya esnaf sayılmasını gerektirecek bir faaliyette
bulunamaz. Ticari mümessil, ticari vekil ve şirketlerde yönetici olamaz. Kurum ile doğrudan
ya da dolaylı olarak ilişkisi bulunan şirketlerde, kolektif şirketlerde, adi ortaklıklarda ortak ve
komandit şirketlerde komandite ortak olamaz. 

(2) Personel Kurumdan izin alınması kaydıyla, bilirkişi, arabulucu, uzlaştırmacı ve ha-
kemlik görevleri yapabilir.

Toplu eylemde bulunma
MADDE 28 − (1) Personel, toplu halde görevden çekilemez, boykot ve grev yapamaz,

hizmetleri yavaşlatacak veya aksatacak eylem ve hareketlerde bulunamaz.
Gizli bilgileri açıklama
MADDE 29 − (1) Personel, görevleriyle ilgili gizli bilgileri görevinden ayrılmış bile

olsa, Başkanın yazılı izni olmadıkça açıklayamaz.
Başvuru ve şikâyet
MADDE 30 − (1) Personel, başvurularını yazılı olarak üstleri aracılığıyla Başkana ile-

tebilir. 
(2) Personel şikâyetlerini, en yakın amirden başlayarak silsile yoluyla şikâyet edilen

amirler atlanarak yapar.
(3) Başvuru ve şikâyetler incelenerek, sonuçları en kısa zamanda ilgiliye yazılı olarak

bildirilir. Ancak personel, toplu olarak söz ve yazı ile başvuru ve şikâyette bulunamaz.
Sosyal güvenlik 
MADDE 31 − (1) Kurum personeli, sosyal güvenlik yönünden 31/5/2006 tarihli ve

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. 

İKİNCİ BÖLÜM
Çalışma Saatleri ve İzinler

Çalışma saatleri 
MADDE 32 − (1) Haftalık çalışma süresi kırk saattir. 
(2) Hizmetin gerektirdiği durumlarda normal çalışma saatleri dışında veya tatil günle-

rinde personele fazla çalışma yaptırılabilir. Normal çalışma sürelerini aşan fazla çalışma süreleri
için ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla her sekiz saati için bir gün hesabıyla izin
verilir.

İzinler
MADDE 33 – (1) Yıllık izinler Başkanın uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihti-

yaca göre kısım kısım kullanılabilir. Başkan bu yetkisini astlarına devredebilir.
(2) Birbirini izleyen iki yılın izni birarada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç

önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
(3) Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç

malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz.
(4) Ücretsiz izin sırasında personelin pozisyonu saklı tutulur ve sözleşmesi feshedil-

mez.
(5) Doğum yapan veya evlat edinen personele isteği halinde, mevzuata göre kullandığı

ücretli iznin bitiminden itibaren en fazla iki yıla kadar ücretsiz izin verilebilir.
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(6) Muvazzaf askerliğe ayrılan personel askerlik süresince ücretsiz izinli sayılır.
(7) Dış burslar veya kendi imkânları ile yurt dışında eğitim görmek isteyen personele,

gerekli onay belgelerinin Kuruma sunulması ve Kurum tarafından uygun bulunması kaydıyla
en fazla iki yıla kadar ücretsiz izin verilebilir. Bu süre, eğitimin devam ettiğinin belgelenmesi
kaydıyla en fazla bir yıla kadar uzatılabilir.

(8) Personele, beş hizmet yılını doldurması halinde, Kurumdaki görev süresi boyunca
en fazla iki defada kullanılmak üzere toplam bir yıla kadar ücretsiz izin verilebilir. 

(9) İzin hakları bakımından bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Ka-
nunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam edilen personelin
tabi olduğu hükümler kıyasen uygulanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Mali Haklar, Görevlendirme ve Vekâlet

BİRİNCİ BÖLÜM
Personelin Alacakları

Ücret
MADDE 34 − (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesinin

ikinci fıkrası kapsamında belirlenen ücret dışında personele herhangi bir ödeme yapılamaz ve
sözleşmelere bu yönde hüküm konulamaz.

(2) Personel ücrete göreve başladığı günden itibaren hak kazanır. Ödenecek ücretler
her ayın on beşinde peşin olarak ödenir. Bu ücretlerden, ölüm, emekliye ayrılma, görev başında
malullük hariç, diğer ayrılmalarda artan hizmet sürelerine tekabül eden ücretler gün hesabıyla
tespit edilerek geri alınır. 

(3) Personel, ücretli doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici
iş göremezlik ödeneğini aldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde Kuruma belgesini
ibraz ederek yatırması gerekir. Aksi takdirde bu iş göremezlik ödeneği personelin ücretinden
düşülür. 

Geçici görev yolluğu
MADDE 35 – (1) Geçici görevle görevlendirilecek personele 10/2/1954 tarihli ve 6245

sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre aylık kadro dereceleri 4 üncü dereceden daha yüksek
memurlar ve hizmetliler için belirlenen gündelikler üzerinden harcırah ödenir.

(2) Denetçi olarak görev yapan personele 6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (b)
fıkrasında teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma göreviyle görevlendirilen memurlar için be-
lirlenen gündelikler üzerinden harcırah ödenir.

İKİNCİ BÖLÜM
Geçici Görevlendirme ve Vekâlet

Geçici görevlendirme
MADDE 36 – (1) Personel Kurum merkezindeki farklı hizmet birimlerinde veya il ko-

ordinatörlüklerinde geçici görevle görevlendirilebilir. 
(2) İşgücü ihtiyacı ve hizmet gereği dikkate alınarak re’sen yapılacak geçici görevlen-

dirmelerde görev süresi bir yılda toplam iki ayı geçemez. Zorunlu hallerde bu süre en fazla bir
katına kadar uzatılabilir.

(3) Personel, görevi ile ilgili olarak yurt dışına gönderilebilir. Yurt dışı geçici görev-
lendirmeler Bakan veya yetki vermesi halinde Başkan tarafından yapılır.
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Vekâlet
MADDE 37 – (1) Boş bulunan yönetici pozisyonuna, asaleten atama yapılıncaya kadar

vekâlet edilen pozisyonun şartlarını taşıyan veya atanma koşullarını haiz personel, Bakan veya
yetki vermesi halinde Başkan tarafından görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Yer Değiştirme, Pozisyon Değişikliği ve Eğitim

BİRİNCİ BÖLÜM
Yer Değiştirme 

Yer değiştirme
MADDE 38 − (1) Personelin Kurum içi yer değişikliği, 657 sayılı Kanunun 4 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam edilenlerin Kurum içi yer deği-
şikliğine ilişkin hükümlere göre gerçekleştirilebilir.

(2) Aşağıda sayılan durumlarda görev yeri değişiklikleri, Başkan tarafından uygun gö-
rülmesi halinde re’sen yapılabilir: 

a) Personel hakkında adli veya idari bir soruşturma yapılması ve bu soruşturma sonu-
cunda o yerde kalmasında sakınca görülmesi.

b) Bakanlık müfettişleri veya Kurum denetçileri tarafından yürütülen inceleme ve de-
netimler sonucunda düzenlenecek raporlara istinaden personelin görev yerinin değiştirilmesi
teklifinde bulunulması.

(3) Kadrosu Kurum merkez teşkilatında bulunan uzman ve destek personeli, aynı unvan
ve niteliği haiz boş pozisyon bulunan illerden birine yer değişikliği talebinde bulunabilir. Per-
sonelin talebi bu Yönetmelikte yer alan yer değişikliği hükümlerine bağlı kalmaksızın Başkanın
onayı ile yerine getirilebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM
Pozisyon Değişikliği ve Eğitim

Pozisyon değişikliği
MADDE 39 – (1) Kurum içi pozisyon değişikliğinin sınav ilanında yer alması duru-

munda, yarışma sınavı ile atanan ve Kurumda fiilen üç yıl çalışma süresini tamamlayan per-
sonel, bu Yönetmelikte belirtilen ilgili pozisyona ilişkin istihdam şartlarını sağlamak kaydıyla
merkezi sınav şartı aranmaksızın Kurum yarışma sınavına başvurabilir. Bu şekilde istihdam
edilecek personel için ayrılan pozisyonlar ve diğer şartlar sınav ilanında belirtilir. Bu fıkra hü-
kümlerine göre istihdam edilecekler için 7 nci maddenin beşinci fıkrasında yer alan yaş sınırı
dikkate alınmaz.

(2) Bu madde kapsamında belirlenecek pozisyon sayısı, aynı unvan için 8 inci maddenin
birinci fıkrasına göre merkezi sınav şartı ile istihdam edilecekler için ilan edilen toplam pozis-
yon sayısının yüzde onunu geçemez.

Eğitim
MADDE 40 – (1) Hizmet içi eğitimden beklenen amaçların gerçekleştirilmesine yö-

nelik eğitim politikasına ilişkin düzenlemeler, ilgili birim tarafından tespit edilir. Belirlenen
politika çerçevesinde, diğer birimlerin görüşleri ve mevcut verilere göre belirlenecek ihtiyaçlar
ile olanaklar göz önünde bulundurulmak suretiyle Kurum personelinin mesleki bilgilerini ge-
liştirmek amacıyla merkez ve il koordinatörlükleri için kısa, orta ve uzun vadeli eğitim planları
yapılır ve uygulanması sağlanır.

(2) Kurum personelinin eğitimi, Başkanın uygun gördüğü zaman ve sürelerde gerçek-
leştirilir.
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BEŞİNCİ KISIM
Sözleşmenin Sona Ermesi, Çeşitli ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Sözleşmenin Sona Ermesi

Sözleşmenin sona erme halleri
MADDE 41 – (1) Personelin sözleşmesi aşağıdaki hallerde sona erer:
a) Kendi isteği ile ayrılma.
b) Sözleşmenin feshi.
c) Kendi isteği, yaş haddi, malullük sebeplerinden biri ile emekliye ayrılma.
ç) Ölüm.
Kendi isteği ile ayrılma
MADDE 42 – (1) Personel Kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle görevinden

çekilme isteğinde bulunabilir. 
(2) Çekilmek isteyen personel, çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder.

Çekilme isteği otuzuncu günün sonunda onaylanmayan personel görevden ayrılabilir.
Sözleşmenin feshi ve yenilenmesi
MADDE 43 – (1) Personelin sözleşmesi;
a) Göreve alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının son-

radan anlaşılması veya işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan
kaybetmesi,

b) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde belirtilen kademe ilerlemesinin durdurul-
ması cezasını gerektiren fiil veya halleri üçüncü kez işlemesi,

c) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde belirtilen Devlet memurluğundan çıkarma
cezasını gerektiren fiil veya halleri işlemesi,

ç) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olması, bu örgütlere yardım etmesi, kamu
imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanması ya da kullandırması, bu
örgütlerin propagandasını yapması,

hallerinde feshedilir.
(2) Sözleşme süreleri cari yıl sonunda sona eren personelin sözleşmeleri, fesih kararı

alınmadıkça, başka bir işleme gerek kalmaksızın takvim yılı itibarıyla birer yıllık olarak yeni-
lenmiş sayılır.

Kendi isteği ile ayrılma sonrası yeniden hizmete alınma
MADDE 44 – (1) İki defadan fazla olmamak üzere; kendi istekleriyle sözleşmeleri

usulüne uygun şekilde sona eren uzman, denetçi, mütercim ve destek personelinden tekrar gö-
reve dönmek isteyenler, Kurum tarafından uygun görülmesi, ayrıldıkları hizmet biriminde boş
pozisyon bulunması, genel şartlar ile atanacakları pozisyona ilişkin şartları taşımaları halinde
Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile yarışma sınavına tabi tutulmaksızın ayrıldıkları pozis-
yonlarda tekrar hizmete alınabilirler. 

(2) Ayrıldıkları hizmet biriminde boş pozisyon bulunmayan personel, Kurum tarafından
uygun görülen ve boş pozisyon bulunan bir hizmet biriminde hizmete alınabilir. 

İş sonu tazminatı
MADDE 45 – (1) Personele talebi halinde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin bi-

rinci fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam edilenlere ilişkin usul, esas ve şartlar çerçeve-
sinde iş sonu tazminatı ödenir. 

(2) Ölüm halinde tazminat tutarı personelin kanuni mirasçılarına ödenir.
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İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılması
MADDE 46 – (1) Hizmetin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca

görülen personel ihtiyati bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılabilir.
(2) Personeli görevinden uzaklaştırmaya Başkan yetkilidir. Personelin bu süreçteki hak

ve yükümlülükleri, görevden uzaklaştırma süresi, amirlerin sorumlulukları ve diğer hususlarda
657 sayılı Kanunun görevden uzaklaştırmaya ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.

Disiplin 
MADDE 47 – (1) Personel hakkında 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri kıyasen

uygulanır.
(2) Aylıktan kesme cezası personelin net ücretinin otuzda biri ilâ sekizde biri arasında

kesinti yapılması, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası sözleşmeli personelin net ücretinin
¼’ü – ½’si arasında kesinti yapılması, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ise sözleşmenin
feshedilmesi suretiyle uygulanır.

İnsan kaynakları bilgi sistemi
MADDE 48 − (1) Personel, T.C. kimlik numarası esas alınarak insan kaynakları bilgi

sistemine kaydedilir. Her personel için, fiziki veya elektronik ortamda bir özlük dosyası tutulur.
Özlük dosyasına, personelin mesleki bilgileri, mal bildirimleri, disiplin cezaları ile ödül ve ba-
şarı belgeleri ile özlük işlemlerine ilişkin diğer belgeler konulur.

İş sonu tazminatı hesabı
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin geçici 4 üncü

maddesi kapsamında, Kurumda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci madde-
sine göre istihdamına devam edilenlerin Kurumda geçmiş hizmet süreleri iş sonu tazminatına
hak kazanmada ve hesabında dikkate alınır.

Mevcut personel
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibarıyla genel koor-

dinatör, İç Denetim Koordinatörü, koordinatör, il koordinatörü ve uzman görevini yürütenlerde
7 nci maddenin dördüncü fıkrasında sayılan şartlar aranmaz.

Kısmi zamanlı çalışanlar
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Kurumda, Kanunun 14 üncü maddesinin mülga dokuzuncu

fıkrasına göre istihdam edilen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte halen görev yapmakta
olanlar, atanabilecekleri durumlarına uygun sözleşmeli personel pozisyonlarının ilgili mevzua-
tına göre açıktan atama izinlerinin alındığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde Kuruma yazılı
olarak başvurmaları ve bu Yönetmelikte yer alan genel şartları taşımaları halinde idari uzman
unvanlı pozisyonlara sınav yapılmaksızın atanabilir. Bu personel, sözleşme imzalandıktan sonra
bu Yönetmelik hükümlerine tabi olur. Bu madde kapsamında atama yapılması öngörülen idari
uzman unvanlı pozisyonların herhangi bir şekilde boşalması halinde bu pozisyonlar hiçbir su-
rette kullanılamaz.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç bir ay

içerisinde Bakanlık tarafından  375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci  madde-
sine göre hazırlanacak mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında emsal personel belirlen-
mesine ilişkin talep yazısı Cumhurbaşkanlığına gönderilir. Bu talebe istinaden Cumhurbaşkanı
Kararı çıkıncaya kadar mali ve sosyal hak ve yardımların ödenmesinde 25 sayılı Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesinin uygulanmasına devam olunur. 

Yürürlük
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme

Kurumu Başkanı yürütür.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden:

BORSA MUAMELAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/9/2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa

Muamelat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi

“Ticaret Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “memur-

luğuna” ibaresi “müdürlüğüne” şeklinde, “memurluğu” ibaresi “müdürlüğü” şeklinde ve ikinci

fıkrasında yer alan “memurluğu” ibaresi “müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “memur-

luğundan” ibaresi “müdürlüğünden” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer

alan “memurluğundan” ibaresi “müdürlüğünden” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan

“29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı” ibaresi “13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı” şeklinde, ikinci

fıkrasında yer alan “memurluğuna” ibaresi “müdürlüğüne” şeklinde ve “memurluğu” ibaresi

“müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında

yer alan “meclis” ibareleri “yönetim kurulu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “me-

murluğundan” ibaresi “müdürlüğünden” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “memurluğuna”

ibaresi “müdürlüğüne” şeklinde, “memurluğu” ibaresi “müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiş ve

aynı maddenin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ticari faaliyeti devam etmekle birlikte, borsa üyesi olma niteliğini kaybedenlerin kaydı da,

bu durumun öğrenilmesi üzerine yapılacak inceleme sonucu düzenlenecek tespit raporuna is-

tinaden yönetim kurulu kararıyla silinir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Toplantı davetiyeleri ile gündemlerin üyelere gönderilmesinde bu Yönetmeliğin 79 uncu

maddesindeki bildirim hükümleri uygulanabileceği gibi bu davetiyeler ile gündemler üyelerce

önceden yazılı olarak beyan edilen iletişim kanallarına faks, kısa mesaj, e-posta gibi ispatı

mümkün elektronik iletiler gönderilmek suretiyle de ulaştırılabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az

dörtte birinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yönetim kurulunun” ibaresi eklenmiş,

üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  

“Mevzuat uyarınca organ toplantılarına katılımı gerekli olan kişiler dışındakilerin bu toplantı-

lara iştiraki, ilgili organın kararıyla mümkündür.”
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“Organ üyelerinin iradelerinin toplantılara sağlıklı bir şekilde yansıması ve toplantılara

ilişkin sistem ve ağ güvenliğinin sağlanması şartıyla bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak

Birlikçe belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde organ toplantıları elektronik ortamda da ya-

pılabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümle-

sinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Oyların eşitliği durumunda, yeniden oylama yapılır. Bu oylamada eşitlik bozulmazsa konu

müteakip toplantı gündemine alınır. Müteakip toplantıda yapılan oylamada da eşitlik olması

halinde konu reddedilmiş sayılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özet

olarak veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “sesli ya da görüntülü şekilde” ibaresi eklenmiş,

aynı fıkrada yer alan “varsa ret oyu veren üyelerin” ibaresi “ret oyu veren üyelerin varsa” şek-

linde ve üçüncü fıkrasında yer alan “banda” ibaresi “elektronik cihazlarla” şeklinde değiştiril-

miştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “şube

yönetim kurulu üyeleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “organ kararı aranmaksızın” ibaresi

eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle

eklenmiştir.

“Bu çerçevedeki belge onayları, yalnızca ilgilinin borsa üyesi olduğu hususundan ibaret olup,

bu işlem söz konusu ibareler kullanılmak suretiyle yapılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “maktu

ücretlerde yıllık aidat tavanını geçmemek, nispi ücretlerde bu tavanı aşmamak ve binde beşten

fazla olmamak kaydıyla” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya birinci cümleden sonra

gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu ücretlerin tavanı; maktu olanlarda aylık asgari ücretin brüt tutarının yarısını geçmemek,

nispi olanlarda bu tutarı aşmamak ve binde beşten fazla olmamak kaydıyla her yıl için Birlikçe

belirlenir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “45 inci”

ibaresi “44 üncü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “46 ncı”

ibaresi “45 inci” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “39 uncu”

ibaresi “38 inci” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “72 nci”

ibaresi “71 inci” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümle-

sinde yer alan “kendi” ibaresi “yönetim kurulu üyesi olmayan” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü

ve dördüncü fıkralarına sırasıyla aşağıdaki cümleler eklenmiştir. 
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“Sayman üye, oy kullanmamak koşuluyla hesapları inceleme komisyonu toplantılarına katıla-

bilir.”

“Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri, komisyon üyeleri ile sayman üyenin komisyon

toplantılarına çağrılmasında da kıyasen uygulanır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinde yer alan “76 ncı” ibareleri “75 inci”

şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin başlığı “İnternet sitesi ve ilanlar”

şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “web” ibaresi “internet” şeklinde değiştirilmiş ve aynı

maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ortak veri tabanında güncel olarak tutulan kayıtlardan oluşturulan meslek gruplarına

göre üye listeleri, internet sitesinde yayımlanır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Hizmet standartları

Ek Madde 1 – Borsaların görevleri kapsamında yapacakları her türlü işlemde başvuru

sahiplerinden talep edilen belgelerden, borsa bünyesinde bulunan belgeler ile kurum ve kuru-

luşların altyapıları kullanılarak elektronik ortamda erişilebilen bilgilere yönelik belgeler talep

edilmez.

29/6/2009 tarihli ve 2009/15169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri

uyarınca oluşturulan borsa hizmet standartları, mevzuat değişiklikleri doğrultusunda güncel

olarak tutulur. Bu standartlara uygun şekilde, ilgililerin başvurusunu alma ve bilgi talebini kar-

şılama, süreçleri takip etme ve sonuçlandırma, yazılı ve sesli bilgilendirme faaliyetlerinde bu-

lunma işlemlerinin, mevcut veri tabanlarına uyumlu bir biçimde elektronik ortamda da ger-

çekleştirilmesi sağlanır.  

Hizmet standartlarında yer alan görevlerin ifası ve bunların elektronik ortamda sunul-

ması hususunda personele gerekli eğitimler verilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Geçici Madde 4 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla hesapları inceleme

komisyonunda görev yapmakta olan yönetim kurulu üyelerinin yerine, bu maddenin yürürlüğe

girdiği tarihten itibaren üç ay içinde meclis tarafından bu Yönetmeliğin 75 inci maddesi çer-

çevesinde yeni üyeler seçilir.

Geçici Madde 5 – Borsalar, bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin ikinci ve üçüncü

fıkralarında öngörülen hususlar için gerekli idari ve teknik düzenlemeleri, 31/12/2021 tarihine

kadar Birliğin koordinasyonunda yerine getirir.”

MADDE 24 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı

yürütür.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden:
KAYIT ÜCRETİ İLE YILLIK AİDAT VE MUNZAM AİDATIN TESPİTİ 

VE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kayıt Ücreti
ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü mad-
desinde yer alan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” şeklinde değiş-
tirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “onaltı yaşından büyükler için uygulanan” ibaresi yü-
rürlükten kaldırılmıştır.
“Yıllık aidat tahakkuk işlemleri, Şubat ayı sonuna kadar yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “be-
lirlenmiş bulunan yıllık aidat tavanının yirmi” ibaresi “uygulanan aylık asgarî ücretin brüt tu-
tarının on” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı

yürütür.
—— • ——

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden:

ODA MUAMELAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/9/2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oda Muamelat
Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret
Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “memur-
luğuna” ibaresi “müdürlüğüne” şeklinde, “memurluğu” ibaresi “müdürlüğü” şeklinde ve ikinci
fıkrasında yer alan “memurluğundan” ibaresi “müdürlüğünden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “memur-
luğundan” ibaresi “müdürlüğünden” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “memurluğundan” ibaresi “müdürlüğünden” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı” ibaresi “13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı” şeklinde, ikinci
fıkrasında yer alan “memurluğunca” ibaresi “müdürlüğünce” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer
alan “memurluğuna” ibaresi “müdürlüğüne” şeklinde ve “memurluğu” ibaresi “müdürlüğü”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 14 – Odalar, Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca her yılın Ocak ayında üye

kayıtlarını güncelleştirir. Buna göre; içinde bulunulan yıldan önceki ikinci yılın Ocak ayının
ilk gününden, güncelleştirme işleminin yapılacağı ana kadar adres ve durumları tespit edile-
meyenler ile bu süre zarfında tahakkuk eden aidat borçlarını ödemeyenlerin üyeliği yönetim
kurulu kararıyla askıya alınır. Ancak, aidat borçlarının ödenmemesi nedeniyle üyeliğin askıya
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alınması işlemi, aynı süre zarfında tahakkuk eden yıllık ve munzam aidat taksitlerinden en az
birer tanesini ödemiş olanlar için uygulanmaz. Üyeliğin askıya alınması, üyelerin isimlerinin
meslek grupları ve seçmen listelerinden silinmesini ve bu üyelerin aidat tahakkuklarının dur-
durulmasını kapsar. 

İçinde bulunulan yıldan önceki ikinci yılın Ocak ayının ilk günü ve sonrasında odaya
kaydolan üyeler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

Aidat borçlarının ödenmemesi nedeniyle üyeliği askıya alınanlardan, askıda geçen süre
için tahakkuk ettirilecek aidat borçları da dahil olmak üzere aidat borçlarının tamamını öde-
yenlerin üyeliği yönetim kurulu kararıyla askıdan indirilir ve bu üyelerin isimleri meslek grup-
ları ve seçmen listelerine dahil edilerek aidat tahakkukları yeniden başlatılır.

Adres ve durumunun tespit edilememesi nedeniyle üyeliği askıya alınanlardan, adres
ve durumlarını bildirenlerin üyeliği yönetim kurulu kararıyla askıdan indirilir ve bu üyelerin
isimleri meslek gruplarına dahil edilerek aidat tahakkukları yeniden başlatılır. Ancak bunlar,
aidat borçlarının tamamını ödemedikçe seçmen listelerine dahil edilmez.

Adres ve durumunun tespit edilememesi nedeniyle üyeliği askıya alınan üyelerden,
üyeliğin askıya alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararını takip eden yılbaşından itibaren iki
yıl içinde adres ve durumlarını bildirmeyenler Türk Ticaret Kanunu ve 19/12/2012 tarihli ve
2012/4093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Yönetmeliği çer-
çevesinde gerekli işlemlerin yapılması için yönetim kurulunun teklifi ve meclisin kararıyla
ilgili ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir. Bu bildirimi takip eden ayın ilk günü itibarıyla oda
kayıtları silinmiş sayılır.

Bu maddede düzenlenen askıya alma ve askıdan indirme işlemlerinde, yönetim kurulu
yetkisini başkana, yönetim kurulu üyelerinden birine veya birkaçına yahut genel sekretere dev-
redebilir. Bu durumda, yetki devredilenler tarafından verilen kararın tarihi, askıya alma veya
askıdan indirme tarihidir. 

Bu maddenin uygulanmasından ilgili organlar sorumludur.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “me-

murluğundan” ibaresi “müdürlüğünden” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “memurluğuna”
ibaresi “müdürlüğüne” şeklinde ve “memurluğu” ibaresi “müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Toplantı davetiyeleri ile gündemlerin üyelere gönderilmesinde bu Yönetmeliğin 84 üncü
maddesindeki bildirim hükümleri uygulanabileceği gibi bu davetiyeler ile gündemler üyelerce
önceden yazılı olarak beyan edilen iletişim kanallarına faks, kısa mesaj, e-posta gibi ispatı
mümkün elektronik iletiler gönderilmek suretiyle de ulaştırılabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az
dörtte birinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yönetim kurulunun” ibaresi eklenmiş,
üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“Mevzuat uyarınca organ toplantılarına katılımı gerekli olan kişiler dışındakilerin bu toplantı-
lara iştiraki, ilgili organın kararıyla mümkündür.”

“Organ üyelerinin iradelerinin toplantılara sağlıklı bir şekilde yansıması ve toplantılara
ilişkin sistem ve ağ güvenliğinin sağlanması şartıyla bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak
Birlikçe belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde organ toplantıları elektronik ortamda da ya-
pılabilir.”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümle-
sinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Oyların eşitliği durumunda, yeniden oylama yapılır. Bu oylamada eşitlik bozulmazsa konu
müteakip toplantı gündemine alınır. Müteakip toplantıda yapılan oylamada da eşitlik olması
halinde konu reddedilmiş sayılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özet
olarak veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “sesli ya da görüntülü şekilde” ibaresi eklenmiş,
aynı fıkrada yer alan “varsa ret oyu veren üyelerin” ibaresi “ret oyu veren üyelerin varsa” şek-
linde ve üçüncü fıkrasında yer alan “banda” ibaresi “elektronik cihazlarla” şeklinde değiştiril-
miştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “şube
yönetim kurulu üyeleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “organ kararı aranmaksızın” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 42 – Odalar veya bunların şubelerindeki kayıt ve muamelelerle ilgili olmak

kaydıyla talep eden üyelere ticari ve sınai mahiyette diğer her türlü hizmet verilebilir, belge
düzenlenebilir veya onaylanabilir. Bu çerçevedeki belge onayları, yalnızca ilgilinin oda üyesi
olduğu hususundan ibaret olup, bu işlem söz konusu ibareler kullanılmak suretiyle yapılır.” 

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mak-
tu ücretlerde yıllık aidat tavanını geçmemek, nispi ücretlerde bu tavanı aşmamak ve binde beş-
ten fazla olmamak kaydıyla” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya birinci cümleden
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
“Bu ücretlerin tavanı; maktu olanlarda aylık asgari ücretin brüt tutarının yarısını geçmemek,
nispi olanlarda bu tutarı aşmamak ve binde beşten fazla olmamak kaydıyla her yıl için Birlikçe
belirlenir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “me-
murluklarınca” ibaresi “müdürlüklerince” şeklinde ve “Ticaret Sicili Tüzüğü” ibaresi “Ticaret
Sicili Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümle-
sinde yer alan “kendi” ibaresi “yönetim kurulu üyesi olmayan” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü
ve dördüncü fıkralarına sırasıyla aşağıdaki cümleler eklenmiştir. 
“Sayman üye, oy kullanmamak koşuluyla hesapları inceleme komisyonu toplantılarına katıla-
bilir.”
“Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri, komisyon üyeleri ile sayman üyenin komisyon
toplantılarına çağrılmasında da kıyasen uygulanır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin başlığı “İnternet sitesi ve ilanlar”
şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “web” ibaresi “internet” şeklinde değiştirilmiş ve aynı
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ortak veri tabanında güncel olarak tutulan kayıtlardan oluşturulan meslek gruplarına
göre üye listeleri, internet sitesinde yayımlanır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Hizmet standartları
Ek Madde 1 – Odaların görevleri kapsamında yapacakları her türlü işlemde başvuru

sahiplerinden talep edilen belgelerden, oda bünyesinde bulunan belgeler ile kurum ve kuru-
luşların altyapıları kullanılarak elektronik ortamda erişilebilen bilgilere yönelik belgeler talep
edilmez.
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29/6/2009 tarihli ve 2009/15169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri
uyarınca oluşturulan oda hizmet standartları, mevzuat değişiklikleri doğrultusunda güncel ola-
rak tutulur. Bu standartlara uygun şekilde, ilgililerin başvurusunu alma ve bilgi talebini karşı-
lama, süreçleri takip etme ve sonuçlandırma, yazılı ve sesli bilgilendirme faaliyetlerinde bu-
lunma işlemlerinin, mevcut veri tabanlarına uyumlu bir biçimde elektronik ortamda da ger-
çekleştirilmesi sağlanır. 

Hizmet standartlarında yer alan görevlerin ifası ve bunların elektronik ortamda sunul-
ması hususunda personele gerekli eğitimler verilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Geçici Madde 4 – Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle bu Yönetmeliğin 14 üncü

maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklik, 1/1/2021 tarihinden sonra askıya alınan üyeler
hakkında uygulanır. Aidat borçlarının ödenmemesi nedeniyle bu tarihten önce üyeliği askıya
alınanların, askıya alınmadan önceki aidat borçlarının tamamını ödemeleri halinde üyeliği, yö-
netim kurulu kararıyla askıdan indirilir ve bu üyelerin isimleri meslek grupları ve seçmen lis-
telerine dahil edilerek aidat tahakkukları başlatılır.

Geçici Madde 5 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla hesapları inceleme
komisyonunda görev yapmakta olan yönetim kurulu üyelerinin yerine, bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren üç ay içinde meclis tarafından bu Yönetmeliğin 80 inci maddesi çer-
çevesinde yeni üyeler seçilir.

Geçici Madde 6 – Odalar, bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fık-
ralarında öngörülen hususlar için gerekli idari ve teknik düzenlemeleri, 31/12/2021 tarihine
kadar Birliğin koordinasyonunda yerine getirir.”

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı

yürütür.
—— • ——

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden:
ODA VE BORSA ŞUBELERİ İLE ODA TEMSİLCİLİKLERİNİN KURULUŞ 

VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oda ve
Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü
maddesinde yer alan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan
“17/7/1964 tarihli ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununa göre kurulmuş” ibaresi
“7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi” şek-
linde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “on
altı yaşından büyükler için uygulanan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı

yürütür.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden:

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR

BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/9/2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 4 üncü

maddesinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle

eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ticaret sicili müdürlüğü kurulan odalarda, ticaret sicili müdürlüğü personeli için yapılan har-

camaların yarısı personel payının hesaplanmasında dikkate alınmaz.”

“Temsil giderlerinin içeriği, Bakanlığın uygun görüşü alınmak kaydıyla Genel Kurul

tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Cari giderlerde kullanılmamak üzere hizmet binası, tarım ürünlerine yönelik depo,

alım satım salonu, laboratuvar yapımında ve bunların tefrişatı ile tadilatında doğrudan veya

Bakanlıkça uygun görülmesi kaydıyla benzeri hususlarda ihtiyatlardan harcama yapılabilir. Ta-

rihi varlıkların korunması, Avrupa Birliği ve kalkınma ajansı destekli projelerin finansmanı,

kuruluşlarca doğrudan ya da kurdukları vakıflar marifetiyle eğitim tesislerinin yapımı, organize

sanayi bölgesi kuruluşu katılım payı ödemesi, kurulan/kurulacak şirketlerin sermaye taahhütleri

ve vakfa özgülenecek mal varlığının karşılanması ile yangın, sel, deprem gibi doğal afet ve

benzeri olağanüstü durumlarda da Bakanlığın izni ile ihtiyatlardan harcama yapılabilir. Sermaye

taahhütlerinin karşılanmasında ihtiyatlardan harcama yapılabilmesi, şirket hisselerinin yüzde

yetmiş beşinden fazlasının kamu kurumu, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu veya üni-

versitelere ait olmasına bağlıdır. Laboratuvar veya tarım ürünleri lisanslı depoculuk faaliyetinde

bulunmak üzere kurulan/kurulacak şirketlerin sermaye taahhütlerinin karşılanmasında bu şart

aranmaz.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinden

önce gelmek üzere ve dördüncü fıkrasının son cümlesinden önce gelmek üzere sırasıyla aşa-

ğıdaki cümleler eklenmiştir.

“Red oyu veren üyelerin gerekçe içeren şerhlerinin bulunması gerekir. Aylık mizanlar ile gelir

ve gider gerçekleşmelerinin, hesapları inceleme komisyonunca tetkik edilmiş ve rapora bağ-

lanmış olması kaydıyla, her ay meclis tarafından uygun görülmüş olması durumunda kesin he-

sap onaylanmış kabul edilir.” 

“Red oyu veren üyelerin gerekçe içeren şerhlerinin bulunması gerekir. Aylık mizanlar ile gelir

ve gider gerçekleşmelerinin, hesapları inceleme komisyonunca tetkik edilmiş ve rapora bağ-

lanmış olması kaydıyla, her ay şube meclisi tarafından uygun görülmüş olması durumunda ke-

sin hesap onaylanmış kabul edilir.” 
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle

eklenmiştir. 

“Kullanılan demirbaşların bulunduğu yerin defter kayıtlarında belirtilmesi halinde, bu demir-

başlara ilişkin liste oluşturulması ve ilgili yerlere asılması yükümlülüğü aranmaz.” 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kıymetli evrakın muhasebe kayıtlarında ayrı ayrı gösterilmesi ve bu evraka ilişkin de-

taylı hesap dökümünün anlık olarak alınabilmesi halinde, birinci fıkrada öngörülen defterin

tutulması ihtiyaridir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yevmiye defteri kapanış onayına tabidir. Kapanış tasdiki, izleyen yılın Haziran ayının

sonuna kadar noterce veya oda ve borsalarda yönetim kurulu, şubelerde şube yönetim kurulu

ve Birlikte ise Birlik Yönetim Kurulu tarafından yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Mali tablo, makbuz, fiş ve belgeler muhasebe birimi tarafından tutulur ve muhafaza

olunur. Tahsil, tediye ve mahsup fişleri ile eklerinin muhafazası, her gün için ayrı ayrı düzen-

lenecek dosyaya konulmak suretiyle yapılır. Alındı makbuzları, veznedara, tahsildara veya tah-

silat ile görevlendirileceklere zimmet karşılığında verilir. Yeni makbuzlar verilirken kullanılmış

olanlar geri alınır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fık-

raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Oda ve borsalar ile bunların şubelerinde, banka kredi kartı kullanılarak aidat borçları

ve gecikme zamları meclis kararıyla taksitlendirilebilir. Banka kredi kartı kullanılarak yapılacak

taksitlerin sayısı on iki ayı geçemez.

Oda ve borsa üyelerinin borçlarına karşılık rızaen oda veya borsalara yaptıkları öde-

melerden sırasıyla;

a) Yapılan ödeme, en eski borç asıllarından başlayarak sırasıyla diğer borç asıllarına, 

b) Asıl borçların tamamının ödenmiş olması halinde yapılan ödeme, en eski asıl borcun

gecikme zammı borcundan başlayarak sırasıyla diğer gecikme zammı borçlarına,

mahsup edilir.

Oda veya borsaların borçlarına karşılık rızaen Birliğe yaptıkları ödemelerden sırasıyla;

a) Yapılan ödeme, en eski borç asıllarından başlayarak sırasıyla diğer borç asıllarına,

b) Asıl borçların tamamının ödenmiş olması halinde yapılan ödeme, en eski asıl borcun

gecikme zammı borcundan başlayarak sırasıyla diğer gecikme zammı borçlarına,

mahsup edilir.”
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MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “on

altı yaşından büyükler için uygulanan” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ye-

dinci fıkrasında yer alan “tarafından” ibaresi “kararıyla veya iç yönergeyle/yönergeyle” şek-

linde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “on altı

yaşından büyükler için uygulanan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki

fıkra eklenmiştir.

“Kasa ve/veya mali risk tazminatı alan personelin izinli veya raporlu olduğu durum-

larda, bu personelin yerine muhasebe biriminde çalışan personelin görevlendirilmesi esastır.

Bu kişilerin yerine kasa ve/veya mali risk tazminatı almayan bir personelin geçici olarak gö-

revlendirilmesi halinde, söz konusu personele görev müddetine tekabül eden tutarda tazminat

birinci fıkra hükmüne göre ödenir. Tek seferde bir haftadan fazla raporlu olan personele, raporlu

olduğu bu süre zarfında kasa ve/veya mali risk tazminatı ödenmez.”

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı

yürütür.

—— • ——
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden:

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR 

ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/1/2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü

maddesinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“a) Seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda ve borsaya kayıtlı olmak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer

alan “150000” ibaresi “150001” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “her-

hangi bir sebeple” ibaresinden sonra gelmek üzere “ertelenmesi,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on

dört” ibareleri “yirmi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı

yürütür.
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Kadir Has Üniversitesinden:
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SORUMLULUK HUKUKU UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kadir Has Üniversitesi Sorumluluk Hukuku

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kadir Has Üniversitesi Sorumluluk Hukuku Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Dekan: Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanını,
c) Hukuk Fakültesi: Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesini,
ç) Merkez: Kadir Has Üniversitesi Sorumluluk Hukuku Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Rektör: Kadir Has Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Kadir Has Üniversitesini,
g) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İlgili mevzuat çerçevesinde sorumluluk hukuku alanında ulusal ve uluslararası nite-

likte bilimsel araştırma, uygulama, eğitim-öğretim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve
ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği sağlayarak sorumlululuk hukukunun gelişi-
mine katkıda bulunmak.

b) İlgili mevzuat çerçevesinde, sorumluluk hukuku alanında yapılan araştırmalardan
elde edilen verileri, tazminat hukuku ile ilgili sorunları olan sektörlerle paylaşmak, sektörden
gelen verileri bilimsel yöntem çerçevesinde değerlendirmek.

c) Sorumluluk hukuku ile ilgili kurumlara ve bunların yönetiminden sorumlu kişiler ile
iletişime geçmek ve işbirliği sağlamak.
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ç) Sorumluluk hukukuyla ilgili uygulamaları araştırmak ve geliştirmek, bu alanda uy-
gulamaya yön vermek.

d) Sorumluluk hukuku alanında disiplinler arası çalışmaya imkân sağlamak.
e) İlgili mevzuat çerçevesinde, sorumluluk hukuku üzerine yapılan bilimsel çalışmaları

takip etmek ve gelişmeleri izlemek; bu çalışmalardan elde edilen birikimi ulusal ve uluslararası
kamuoyu ve ilgili kurumlarla paylaşmak.

f) Ulusal ve uluslararası seviyede kurumlarla sorumluluk hukuku konusunda bilgi ve
görüş alışverişi sağlamak.

g) Sorumluluk hukuku alanında mevcut teorik problemlerin ve uygulama sorunlarının
karşılaştırmalı hukuk yöntemi ışığında incelenmesine ve değerlendirilmesine imkân sağlamak.

ğ) İlgili mevzuat çerçevesinde, sorumluluk hukuku üzerine eğitim vermek suretiyle
ulusal ve uluslararası ortaklıklar ile kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör ku-
ruluşlarıyla işbirliğini gerçekleştirmek.

h) Sorumluluk hukuku alanında yüksek lisans ve doktora programlarına katkıda bulun-
mak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Araştırmalar yapmak ve yaptırmak; bu konularda raporlar hazırlamak, projeler yü-

rütmek, projelere araştırmacı katkısında bulunmak, yayın yapmak.
b) Üniversitenin diğer birimlerinin işbirliği ile sertifikalı veya sertifikasız eğitim ve öğ-

retim programları düzenlemek.
c) Konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek veya

bu tür etkinliklere katkıda bulunmak.
ç) Kamuoyunu bilgilendirici görsel, işitsel ve dijital materyal hazırlamak ve yayınla-

mak, bu tür materyallerin oluşturulmasına katkıda bulunmak.
d) İlgili mevzuat çerçevesinde, yurt dışında ve yurt içindeki resmî ve özel kuruluşlarla

işbirliği yaparak ulusal veya uluslararası projeler, eğitim programları ve ortak faaliyetler ta-
sarlamak ve yürütmek.

e) Üniversitenin öğretim elemanlarını ve öğrencilerini Merkezin faaliyet alanlarıyla il-
gili konularda çalışmaya yöneltmek ve çalışmalarına destek vermek.

f) Faaliyet konularına giren araştırma ve çalışmaları yürütmek üzere çalışma grupları
veya yerli ve yabancı uzmanlar ile öğrencilerin birlikte çalışmalarda bulunabileceği ulusal ve
uluslararası programlar oluşturmak.

g) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı
uzmanlardan yararlanmak.

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda Türkçe ve yabancı dilde yayınlar yapmak.
h) Ulusal ve uluslararası projelerin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yü-

rütmek, bu projeler için destek veya fon sağlamak.
ı) Merkezin amaçlarına yönelik olarak kütüphane, bilgi merkezi ve dokümantasyon

merkezi kurmak.
i) Sorumluluk hukuku alanında yüksek lisans programı oluşturmasına katkıda bulun-

mak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
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b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Dekanın önerisi üzerine, Üniversitenin, konuyla ilgili alan-

larda çalışan tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından gö-
revlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirilme-
sindeki usule bağlı kalınarak görevden alınabilir.

(2) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamayacağı durumlarda bir
ay içinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör, Müdürlük görevini yeni Müdür görevlendiri-
lene kadar bizzat yürütebileceği gibi, görevi vekaleten yürütmek üzere Üniversitenin tam za-
manlı öğretim elemanlarından birine verebilir.

(3) Müdür, Rektörün onayıyla, Üniversitenin konuyla ilgili alanlarında çalışan tam za-
manlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendire-
bilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde,
müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcılarından biri, Müdürün bulunmadığı
zamanlarda Müdüre vekalet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek, Merkez faaliyetlerinin, amaçları doğrultusunda

yürütülmesini sağlamak.
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
c) Merkezin ve Merkeze bağlı proje gruplarının düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.
ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
d) Merkezin idari işlerini yürütmek.
e) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuru-

luna ve Yönetim Kurulunca kabul edilen faaliyet raporları ve programlarını Rektörün onayına
sunmak.

f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa ge-
çerek, Merkezin faaliyet alanları ve amaçlarına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal
ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdürün teklifi

üzerine Hukuk Fakültesinde tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafın-
dan üç yıllık bir dönem için görevlendirilen üç üyeden oluşur. Gerekli hallerde, Yönetim Kurulu
üyeleri görevlendirildikleri usulle görevden alınabilir. Görev süresi dolmadan önce üyelikten
ayrılanların yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır; bu üyeler, yerine seçildikleri üyenin nor-
mal görev süresi sonuna kadar görev yaparlar.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez ve gerekli hallerde
daha önce toplanılacağı duyurulmak üzere arızi olarak, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla
toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır. Kararlar oy
çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine ilişkin kararlar almak.
b) Yıllık faaliyet programları ile yıllık faaliyet raporlarını kabul etmek.
c) Merkez faaliyetlerini yürütecek alt birimlerin kurulmasını ve kaldırılmasını Rektöre

teklif etmek.
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ç) Belirli projeleri yürütmek üzere komiteler veya çalışma grupları oluşturmak, proje
gruplarının kuruluş ve çalışmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemek.

d) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme
sonuçlarını rapor halinde Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Müdür tarafından Merkezin yönetimine ilişkin olarak önerilen hususları görüşerek
karara bağlamak.

f) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun, Merkezin amaçlarının ger-

çekleşmesine yardımcı olabilecek veya Merkezin faaliyet alanlarında uzman ve deneyimli ki-
şiler arasından görevlendireceği en az beş,  en fazla on kişiden oluşur. Danışma Kurulunda,
ulusal veya uluslararası her bir kuruluştan en az bir en çok üç kişi olmak üzere resmî veya özel
kuruluşlarda çalışanlar da görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden
görevlendirilebilir. Gerekli hallerde, Danışma Kurulu üyeleri aynı usulle görevden alınabilir.

(3) Danışma Kurulu, doğrudan Müdürün veya Yönetim Kurulunun talebi, Müdürün da-
veti üzerine toplanır.

(4) Müdür; gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden ya-
rarlanmak, görüşlerini almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere Yönetim
Kurulu toplantılarına davet edebilir.

(5) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetlerine, bu konulardaki projelere, ulusal ve ya-
bancı kuruluşlarla işbirliğine ve Merkez faaliyetlerine destek sağlanmasına ilişkin konularda
tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Proje grupları
MADDE 13 – (1) Araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde

yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin faaliyet alanlarında
çalışmalar yapmak üzere proje grupları kurulabilir. Proje gruplarının kuruluş ve çalışmaları
Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca yürütülür.

(2) Proje gruplarında görevlendirilecek personelin görevlendirilmesi Müdürün önerisi
ve Rektörün onayı ile yapılır.

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin teknik, idari ve akademik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır. Bu kapsamda Merkezde en az bir araştırma uzmanı görevlendirilir. Araştırma uzmanının
hukuk fakültesi mezunu ve iyi derecede yabancı dil bilgisi olması gerekir. Yabancı dil yeterliliği
Üniversitenin istihdama ilişkin yabancı dil yeterlik şartları çerçevesinde ölçülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 380 

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

 

 386 

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

 

 387 
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İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 384 

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

 

 385 

—— • —— 
İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 388 
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İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 389 

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

 

 390 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 20 Ocak 2021 – Sayı : 31370 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1- Gölbaşı- Haymana karayolu Topaklı köyü (mahallesi) mevkiinde bulunan ve toplamda 

266.555 m2 yüz ölçüme sahip taşınmaz ile üzerindeki tesis ve binalar 10 (on) yıl süreyle kiraya 

verilecektir. 

2- İhale, 27/01/2021 Çarşamba günü saat 14:30’da kapalı zarf usulü teklif alma suretiyle 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sk. No:62 Bakanlıklar/ANKARA) Merkez Alım-

Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

3- Teklif mektupları en geç 27/01/2021 Çarşamba günü saat 14:30’a kadar TİGEM Genel 

Evrak servisine verilmiş olacaktır. 

4- İhaleye ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır 

 

P. 

No 

İhale Konusu Alanın 

Adı 

Toplam 

Miktarı 

(m²) 

Muhammen 

Bedel 

TL/Ay 

(Kdv Hariç) 

Yıllık 

Muhammen 

Bedel 

TL/Yıl 

(Kdv Hariç) 

İhale 

Geçici 

Teminatı 

(TL) 

1 

Ankara Gölbaşı İlçesinde, Topaklı 

Mevkiinde Bulunan Taşınmaz İle 

Üzerindeki Bina ve Tesisler 
266.555 30.000,00 360.000,00 36.000,00 

 

5- Geçici teminatın nakit olarak yatırılması durumunda ihalenin başlayacağı saat’e kadar 

Halk Bankası Bakanlıklar Şubesindeki TR310001200940800004000020 IBAN no’lu hesaba 

yatırılıp alınacak makbuz komisyonumuza ibraz edilecektir. 

6- İhale teklif fiyatları, KDV hariç, 266.555 m2 yüz ölçüme sahip taşınmaz ile üzerindeki 

tesis ve binaların tamamı için verilecektir. 

7- İhale şartnamesi www.tigem.gov.tr adresi pazarlama ihaleleri bölümünden incelenebilir. 

8- TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. 

İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi 

olmayıp, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

İlan olunur. 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sk. No:62 

Bakanlıklar/ANKARA 

Tel: 0 312 417 84 70 

Fax: 0 312 417 78 39 

 435/1-1 
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HAŞHAŞ KÜSPESİ SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  

Yaklaşık yıllık 20.000 Ton (+-%30) Haşhaş küspesi satışı TMO ihale yönetmeliği 22/3 

maddesi kapsamında açık artırma yöntemi ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 

aşağıda yer almaktadır: 

İdarenin Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 BOLVADİN/ 

AFYONKARAHİSAR 

Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667 

Elektronik Posta Adresi : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 

Niteliği, türü ve miktarı : Üretim faaliyeti sonucu atık madde olarak oluşan yaklaşık 

yıllık 20.000 ton (+-%30) haşhaş kapsülü küspesinin İşletme 

Müdürlüğü sahasından satışı. 

Teslim yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

İhalenin Yapılacağı yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü Bolvadin/ 

Afyonkarahisar 

Tarihi ve saati : 04/02/2021 Perşembe günü saat 14:30 

İhale tarihinde ihaleye katılımcı olmaması veya ihalede muhammen bedelin altında teklif 

bulunulması durumunda aynı şartlarda 11/02/2021, saat 14:30 da tekrar ihale edilecektir. 

Söz konusu işin ton muhammen bedeli 76,00 TL; Toplam muhammen bedeli 

1.520,000.00 TL Küspe Satışının geçici teminat miktarı 45,600.00 TL’dir. 

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 100 TL bedel ile 

temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 

2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi 

dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere 

şartname kargo ve e-mail ile gönderilecektir. 

Açık artırma suretiyle yapılacak ihalede Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların 

geri verilme şartları ve diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İsteklilerin belirtilen gün ve saatte Bolvadin Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir. 

Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO İhale Yönetmeliğine göre 

yapılacaktır. TMO 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi 

kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 409/1-1 
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ARSASI İLE BİRLİKTE RUHSATLI ANAHTAR TESLİMİ AKARYAKIT LPG VE 

MADENİ YAĞ İSTASYONU SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 

ORBEL İNŞ. GÜV. TAAH. HİZ. NAK. TURZ. SAN. ve TİC. A.Ş.’nden: 

1) Mülkiyeti ORBEL A.Ş. adına kayıtlı Ordu ili Altınordu ilçesi Şahincili (Karşıyaka) 

Mahallesi 4985 ada 3 parselde bulunan 2694.99 m2 alana sahip taşınmaz ve taşınmaz üzerinde 

yapılan Akaryakıt LPG ve Madeni Yağ İstasyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 

maddesi gereğince kapalı teklif (artırma) usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır. 

2) İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı; 

2.1. İdarenin Adı : Orbel İnş. Güv. Taah. Hiz. Nak. Turz. San ve Tic. A.Ş. 

2.2. İlgili Birim : Satınalma ve İdari İşler Yönetmenliği 

2.3. İlgili Adres : Selimiye Mah. İnayet Sıtkı Cad. No: 1 Altınordu/ORDU 

2.4. İletişim Telefonu, Faks : 0(452) 505 5152 / 0(452) 222 9252 

2.5. İhalenin Yapılacağı Yer : Orbel İnş. Güv. Taah. Hiz. Nak. Turz. San. ve Tic. A.Ş. 

  Selimiye Mah. İnayet Sıtkı Cad. No: 1 Altınordu/ORDU 

2.6. İhale Tarihi ve Saati : 02/02/2021 Salı günü Saat 14:00 

2.7. İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi 

gereğince kapalı teklif (artırma) usulüyle. 

3) Muhammen Bedel ve Geçici Teminat 

Taşınmazın muhammen satış bedeli K.D.V. Hariç 13.637.781,63 TL (Onüçmilyonaltı 

yüzotuzyedibinyediyüzseksenbirTürkLirasıaltmışüçKuruş) olup, geçici teminat miktarı ise 

muhammen satış bedelinin % 3’ü olan 409.133,44 TL (DörtyüzdokuzbinyüzotuzüçTürkLirası 

kırkdörtKuruş) 'dur. 

4) Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı; 

Şartname ve ekleri Orbel İnş. Güv. Taah. Hiz. Nak. Turz. San. ve Tic. A.Ş. Satınalma ve 

İdari İşler Yönetmenliği biriminden 500,00 TL bedelle satın alınacaktır. 

5) İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterler; 

A) Gerçek Kişiler: 

1- Yasal Yerleşim Yeri belgesi. 

2- Nüfus kayıt örneği. 

3- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks 

numarası ile elektronik posta adresi. 

4- İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi. 

5- Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu. 

6- Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim 

Beyannamesi. (1- 2- 3- 4- 6- 7- 9. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı 

ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) 
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7- Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli 

vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. 

8- İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 

9- Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğünden (OSKİ) ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 

10- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname. 

B) Tüzel Kişiler: 

1- Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve 

faks numarası ile elektronik posta adresi, 

2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret ve/ 

veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi. 

3- İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4- Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, 

5- Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim 

Beyannamesi. (1- 2- 3- 5- 6- 8- 9. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı 

ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. ) 

6- Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname 

ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği. 

7- İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 

8- Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden 

(OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 

9- Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 

görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son 

güncel tasdikli örneği. 

10- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname. 

6) Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği; 

İstekliler, istenen belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak 

hazırlayıp, dosyalarını ihalenin yapılacağı tarihten 1 (bir) gün önce saat 17:00’a kadar Satınalma 

ve İdari İşler Yönetmenliğine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. 

Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin 

posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki 

gecikmeler kabul edilemez. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. 

maddesi gereğince ilan olunur. 

 352/1-1 
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BİG BAG TORBALI KURU ÇAY NAKLİYESİ HİZMET ALIM  

İHALESİ YAPILACAKTIR 

Çaykur Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

1- Müdürlüğümüz tarafından 1.500.000 Kg Big Bag torbalı kuru çay nakliye hizmet alım 

işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmenliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, 50.00 TL banka dekontu karşılığında aşağıda yazılı adresten 

temin edilir. 

Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğü Musazade Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 16 – A/2 

08200 Arhavi / ARTVİN 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları 

teklif mektuplarını en geç 01 Şubat 2021 günü saat 14:00’ e kadar Arhavi Çay Fabrikası 

Müdürlüğü Musazade Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 16 – A/2 08200 Arhavi / ARTVİN 

adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 

14:00’ de açılacaktır. 

4- Alternatif teklifler kabul edilmez. 

5- Kısmi teklif kabul edilmez.  

6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç % 6’ sı oranında kesin teminat alınır. 

8- İhale Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

9- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 259/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait İstanbul İli Kadıköy İlçesi, 

Suadiye Mahallesi, Bağdat Caddesi, 330 Ada, 13 Parselde Kayıtlı 155,25 m² Alan Üzerinde, 

Bahçeli Kargir Apartmanda Bulunan 1. Kat 5 Bağımsız Bölüm No.lu Taşınmazın Satışı, 

www.winvestate.com internet adresindeki E-Teklif Sistemi üzerinden, elektronik teklif alma 

usulüyle gerçekleştirilecektir. 

2 - İstekliler, tekliflerini sistemde belirtilen süre sona ermeden, www.winvestate.com 

internet adresindeki e-Teklif Sistemi üzerinden vereceklerdir. 

3 - İstekliler, bu işe ait şartnameyi, www.winvestate.com internet adresinden e-Şartname 

olarak temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi 

olmayıp, taşınmazın e-Teklif Sistemi ile satışını yapıp yapmamakta veya dilediği biçimde 

yapmakta serbesttir. 353/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 446/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 450/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 419/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 420/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 428/1-1 
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Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

 
 410/1-1 

—— • —— 
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Üniversitemiz Akademik Personel alım ilanından, aşağıdaki tabloda belirtilen unvana ilişkin 
kadro ilanımız iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 
 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI 
UNVANI DERECE SAYISI *ALES **YDS NİTELİK 

Aladağ 

Meslek 

Yüksekokulu 

Ormancılık 

Ormancılık 

ve Orman 

Ürünleri 

Öğretim 

Görevlisi 
4 1 70 Muaf 

Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak ve Odun 

dışı orman ürünlerinin biyoteknolojik 

yöntemlerle korunması ve çoğaltılması 

konusunda çalışmış olmak. 

 429/1-1 
—— • —— 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan 
kadrolar tam zamanlıdır.  

Doçent kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, noter veya resmi kurumlarca 
onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı 
belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 
iki adet fotoğraf, özgeçmiş (YÖK formatlı), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım 
dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. 

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

Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen veya posta aracılığı 
ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. 
İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı 
bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir.  

Duyurulur. 
 

Fakülte Bölüm Kadro Unvanı 
Kadro 
Sayısı

Mühendislik Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doçent 1 
Mühendislik İnşaat Mühendisliği Doçent 1 
Fen-Edebiyat Psikoloji Dr. Öğretim Üyesi 1 
İktisadi ve İdari Bilimler İktisat Dr. Öğretim Üyesi 1 
Sağlık Bilimleri Beslenme ve Diyetetik Dr. Öğretim Üyesi 2 

 301/1-1 
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Koç Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Hukuk Fakültesinin 
Doçent kadrosuna tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve 
akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doçentlik belgesini PDF 
formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta 
adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir. 

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin 
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 

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

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da 
sağlamaları gerekmektedir. 

Doçent kadrosu için: 
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak, 
• Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak, 
• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak. 

Fakülte Unvan Kadro Özel Koşullar Son Başvuru Tarihi

Hukuk 
Fakültesi 

Doçent 1 

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında doktora tez 
çalışması yapmış ve doçent unvanı almış olmak. Ceza ve 
Ceza Muhakemesi Hukuku alanında hakemli seçkin 
dergilerde doktora tezinden bağımsız ve tek yazarlı 
araştırma makaleleri veya seçkin yayınevlerinde tek 
veya ortak yazarlı kitaplar veya kitap bölümleri 
yayınlamış olmak. 
Araştırma nitelikli benzer seçkin akademik yayınlar ve 
faaliyetlerde bulunmak (bilimsel projeler, raporlar, 
ödüller vb.).  
İngilizce seçkin yayın yapma, İngilizce ders verme ve 
İngilizce seçkin uluslararası konferanslarda tebliğ sunma 
yeteneğine sahip olmak. 

4 Şubat 2021 

 354/1-1 
—— • —— 

Sayıştay Başkanlığından: 
DÜZELTME İLANI 

19.01.2021 tarih ve 31369 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayınlanan 
Başkanlığımızın Sözleşmeli Personel Alım İlanında yer alan tabloda, Öğretmen (Okul Öncesi) 
pozisyonu için aranan nitelikler aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

 

Öğretmen     
(Okul Öncesi) 

1 LİSANS KPSS P121 

1.Anaokulu Öğretmenliği, Ana Okulu Öğretmenliği, 
Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, 
Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul 
Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, 
Okul Öncesi Eğitimi lisans programlarının birinden 
mezun olmak. 
2. 2020 KPSS P121 Puan türünden 70 ve üzeri puan 
almış olmak. 

 459/1-1 
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer 
alan Ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) 
grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü 
maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, aşağıda 
belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. 

S.NO. UNVANI ADET 
KPSS PUAN 

TÜRÜ 
AÇIKLAMALAR 

1 Mühendis 1 KPSS P3 
Elektrik - Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak. 
Belgelendirmek kaydıyla en az 3 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi 
olmak ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek. 

I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

5- Askerlik durumu itibariyle; 
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, 
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya 

yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
6- 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı 

yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak. 
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak 

istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 
sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen 
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl 
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. 

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 
olmak. 

9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir 
engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli) 

10- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı. 
11- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla 

kadroya başvuru yapamayacaktır. 
12- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 
13- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. 

maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. 
14- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. 
Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında 

Yönetmelik Hükümleri uygulanır. 
15- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. 
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II- BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ: 
Başvuru Yeri/Adresi: 
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tavşanlı 

yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Kütahya/Merkez. 
Başvuru Tarihleri : 
Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. 
Adaylar, başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Üniversitemiz web 

sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen 
veya posta yolu ile yapmaları gerekmektedir. Posta/kargo yoluyla yapılacak başvurularda 
yaşanabilecek gecikmelerde ve eksikliklerde Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. 

Müracaat İçin İstenen Belgeler: 
1- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, 
2- Başvuru formu, ( Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir) 
3- Diploma / Geçici Mezuniyet Belgesi sureti veya kare kodlu e-Devlet çıktısı 
4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi 
5- Fotoğraf, (1 adet) 
6- Askerlik Durum Belgesi, (Erkek adaylar için) 
7- Tecrübe belgesi, (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü) 
8- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir) 
III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen belgeler 

Üniversitemiz web (www.ksbu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının 
ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire 
Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim 
etmeyen adaylar haklarını kaybedecektir. 

Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları 
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla 
yerleştirme yapılacaktır. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
 396/1/1-1 

—— • —— 
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
18.01.2021 tarih ve 31368 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

sözleşmeli personel alım ilanımızda aşağıda belirtilen şekliyle düzeltme yapılmış olup, 
kadrolarımıza başvurular devam etmektedir. 

İlanen duyurulur. 
 

S.NO. UNVANI ADET 
KPSS 
PUAN 
TÜRÜ 

AÇIKLAMALAR 

11 Laborant 2 KPSS P93 
Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar veya Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans 
programlarının birinden mezun olmak.  
Belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl alanında tecrübe sahibi olmak. 

 
Müracaat İçin İstenen Belgeler: 
1- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, 
2- Başvuru formu, ( Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir) 
3- Diploma / Geçici Mezuniyet Belgesi sureti veya kare kodlu e-Devlet çıktısı 
4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi 
5- Fotoğraf, (1 adet) 
6- Askerlik Durum Belgesi, (Erkek adaylar için) 
7- Tecrübe belgesi, (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü) 
8- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir) 
 396/2/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3430)
–– Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği
–– Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu

ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

–– Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 
–– Borsa Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Oda Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kadir Has Üniversitesi Sorumluluk Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 18/11/2020 Tarihli ve 2017/30526 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 3/12/2020 Tarihli ve 2018/12262 Başvuru Numaralı

Kararı

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


