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       YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

VERGİ USUL KANUNU İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7352 Kabul Tarihi: 20/1/2022
MADDE 1 – 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa aşağıdaki geçici mad-

de eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 33 – Geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2021 ve 2022

hesap dönemleri (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2022 ve 2023 yılında biten
hesap dönemleri itibarıyla) ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde mükerrer 298 inci
madde kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmak-
sızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaz.

Mükerrer 298 inci maddenin (Ç) fıkrası uygulaması açısından, birinci fıkrada enflasyon
düzeltmesi yapılmayacağı belirtilen dönemler enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleşmediği
dönem olarak değerlendirilir.

31/12/2023 tarihli mali tablolar, enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına
bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulur. Yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynak-
lanan kâr/zarar farkı geçmiş yıllar kâr/zararı hesabında gösterilir. Bu şekilde tespit edilen geç-
miş yıl kârı vergiye tabi tutulmaz, geçmiş yıl zararı zarar olarak kabul edilmez.

Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrası hükümleri, mükerrer 298 inci maddenin
(A) fıkrasının (9) numaralı bendi kapsamında olan mükellefler bakımından geçerli değildir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Ba-
kanlığı yetkilidir.”

MADDE 2 – 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 14- (1) 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi
hükmüne istinaden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kap-
samında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplar ile ilgili olarak; kurumların
31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, dördüncü geçici vergi dönemine
ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen
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Türk lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma he-
saplarında değerlendirmeleri durumunda aşağıda belirtilen kazançlar kurumlar vergisinden
müstesnadır:

a) Bu fıkra kapsamındaki yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan
kur farkı kazançlarının 1/10/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasındaki döneme isabet eden kısmı,

b) 2021 yılı dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine ka-
dar Türk lirasına çevrilen hesaplarla ilgili oluşan kur farkı kazançları ile söz konusu hesaplardan
dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen
faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar.

(2) Birinci fıkra kapsamına girmemekle birlikte, kurumların 31/12/2021 tarihli bilan-
çolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma
hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çe-
virmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve
katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda oluşan kur farkı kazançlarının, geçici vergi
dönemi sonu değerlemesiyle Türk lirasına çevrildiği tarih arasına isabet eden kısmı ile dönem
sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve
kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır.

(3) Kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan altın hesabı ile bu tarihten
sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini 2022 yılı sonuna kadar
Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm
fiyatı üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç
ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda Türk li-
rasına çevrildiği tarihte oluşan kazançlar ile dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da
dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar
vergisinden müstesnadır.

(4) Bu maddede öngörülen süre ve şekilde dönüşüm kuru/fiyatı üzerinden Türk lirası
mevduat ve katılma hesaplarına çevrilen yabancı paralar ile altın hesaplarına ilişkin olarak bu
istisnayla sınırlı olmak üzere Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz.

(5) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan istisna hükümleri, aynı
şartlarla geçerli olmak üzere bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin ka-
zançları hakkında da uygulanır.

(6) Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması duru-
munda bu madde kapsamında istisna edilen tutarlar nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen
vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.”

MADDE 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

28/01/2022
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SIRBİSTAN CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA ALTYAPI PROJELERİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

KONULU ANLAŞMA EK-1’İN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7353 Kabul Tarihi: 20/1/2022
MADDE 1 – (1) “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Altyapı Projeleri Alanında İş Birliği Konulu Anlaşma Ek-1”in onaylanması uygun
bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

28/01/2022
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Karar Sayısı: 5132

28 Ocak 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Karar Sayısı: 5133

28 Ocak 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Karar Sayısı: 5134

28 Ocak 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
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ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/21

28 Ocak 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/22

28 Ocak 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/23

28 Ocak 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/24

28 Ocak 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/25

28 Ocak 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/26

28 Ocak 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/27

28 Ocak 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
6550 SAYILI ARAŞTIRMA ALTYAPILARININ DESTEKLENMESİNE 

DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2015 tarihli ve 29459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6550 Sayılı

Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin

3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”

“m) Komisyon: Araştırma Altyapıları Komisyonunu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) Komisyon Sanayi ve Teknoloji Bakanının başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı,

Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları

Kurulu ile Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkanvekilleri ve Strateji ve Bütçe Başka-

nından oluşur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) Komite, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili bakan yardımcısı başkanlığında,

Milli Eğitim Bakanlığının ilgili bakan yardımcısı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve TÜBİTAK

Başkanından oluşur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle

eklenmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “en az üç üyenin oyu” ibaresi “oy

çokluğu” olarak değiştirilmiştir.

“Komite üyeleri toplantıya telekonferans yöntemiyle de katılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “bir

defalığına” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasına “fikri ve” ibare-

sinden sonra gelmek üzere “sınai” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasına “devam edip et-

mediği” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilgili takvim yılı sonu itibarıyla” ibaresi eklenmiş ve

aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ayrıca, yeterlik süresinin üçüncü yılı içerisinde veya üçüncü yılın tamamlanmasını

müteakip Sekretarya tarafından kapsamlı ara değerlendirme yapılır. Sekretarya, araştırma alt-

yapısının kapsamlı ara değerlendirme sürecini yıllık performans izlemesini de kapsayacak şe-

kilde yürütebilir.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Erteleme ve uzatma

EK MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin; yeterlik değerlendirme, kuruluş protokolü, per-

formans izleme ve ara değerlendirme, araştırma altyapısının yeterliliğinin yenilenmesi ile araş-

tırma altyapısının sona ermesi ve tasfiyesi süreçlerine dair düzenlemelerde belirtilen sürelerin

altı aya kadar ertelenmesi ve/veya uzatılmasına Komisyon yetkilidir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında;

ikinci bölüm başlığında; 5 inci maddesinin başlığı ile ikinci ve üçüncü fıkralarında; 6 ncı mad-

desinin başlığı ile birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında; 7 nci mad-

desinin ikinci fıkrasında; 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasında; 10 uncu maddesinin üçüncü,

altıncı, yedinci, dokuzuncu, onuncu ve on birinci fıkralarında; 11 inci maddesinin birinci, ikinci

ve üçüncü fıkralarında; 12 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve yedinci

fıkralarında; 13 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkralarında; 14 üncü

maddesinin birinci, ikinci, dördüncü ve sekizinci fıkralarında; 15 inci maddesinin birinci

fıkrasının (c) ve (ğ) bentlerinde; 19 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında; 20 nci mad-

desinin birinci fıkrasının (b), (d), (g), (ğ) ve (i) bentlerinde; 22 nci maddesinin sekizinci fıkra-

sının ikinci cümlesinde; 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında; 26 ncı maddesinin yedinci fık-

rasında; 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (k) bendinde; 28 inci maddesinin birinci fıkra-

sında; 29 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında; 30 uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkrala-

rında; 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; 32 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fık-

ralarında; 33 üncü maddesinin birinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu ve on bi-

rinci fıkralarında; 34 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında; 35 inci maddesinin

üçüncü, dördüncü, altıncı ve onuncu fıkralarında; 40 ıncı maddesinin birinci ve ikinci fıkrala-

rında; 41 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında; 42 nci maddesinin birinci, be-

şinci ve altıncı fıkralarında; 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında; 44 üncü maddesinin birinci,

ikinci ve üçüncü fıkralarında; 45 inci maddesinin on üçüncü fıkrasında; 46 ncı maddesinin bi-

rinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında ve 47 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kurul”

ibareleri “Komisyon” olarak, “Kurulca” ibaresi “Komisyonca” olarak, “Kurulu” ibareleri “Ko-

misyonu” olarak, “Kurulun” ibareleri “Komisyonun” olarak, “Kurula” ibareleri “Komisyona”

olarak, “Kuruldan” ibareleri “Komisyondan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/8/2015 29459
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Ticaret Bakanlığından:
SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest
Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“İlgili banka şubelerince yapılan tahsilattan, İşletici veya B.K.İ.’lere Kanunun 7 nci maddesi
kapsamında sözleşmeler gereği günlük olarak yapılan gelir payı aktarmaları yapıldıktan sonra
bakiye tutarlar beş iş günü içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki hesap-
lara aktarılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Özel hesabın gelirleri ile bu hesaba tahsilat yapılmayacak haller aşağıdaki şekilde dü-
zenlenmiştir:

a) Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen Ruhsatlar ve izin
belgeleri karşılığı tahsil edilecek ücretler:

1) Faaliyet Ruhsatı almak için Genel Müdürlüğe yapılacak müracaatlarda alınacak Faa-
liyet Ruhsatı müracaat ücretleri,

2) Faaliyet Ruhsatının kaybedilmesi, yıpranması ve diğer nedenlerle yeniden düzen-
lenmesi halinde alınacak ücretler,

3) Açık Alan Kullanma Belgesi almak için Bölge Müdürlüğüne yapılacak müracaatlarda
alınacak ücretler,

4) Depo Kullanma Belgesi almak için Bölge Müdürlüğüne yapılacak müracaatlarda
alınacak ücretler,

5) Giriş İzin Belgesinin düzenlenmesi karşılığında alınacak ücretler ile bu belgenin ve
Özel İzin Belgesinin kaybedilmesi nedeniyle yeniden düzenlenmesi durumunda alınacak üc-
retler,

peşin olarak özel hesaba yatırılır.
b) Bölgelerdeki Mal Hareketleri ile Fason İmalat, Bakım Onarım ve İleri Derecede İş-

çilik Faaliyetlerine İlişkin Özel Hesap Ücretlerine Yönelik Hükümler:
1) İmalatçı Kullanıcılar ile 6/2/2004 öncesi Faaliyet Ruhsatı alan Kullanıcılar tarafından

gerçekleştirilecek mal hareketlerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:
i) Yurtdışından bölgeye getirilen malların CIF değeri üzerinden binde 1, Bölgeden Tür-

kiye’ye çıkarılan malların FOB değerleri üzerinden binde 9 oranında Özel Hesap Ücreti alınır.
ii) Bölge içi mal satışlarından, imha/tasfiye veya lisanslı bertaraf tesislerine teslim edil-

mek üzere Bölgeden çıkarılan ve tahlil/numune amacıyla bedelsiz olarak getirilen veya götü-
rülen mallardan, Özel Hesap Ücreti alınmaz.

iii) Kapalı alan inşaatının tamamlanması, ek yatırım yapılması, üretim konusunda Faa-
liyet Ruhsatı sahibi Kullanıcıların üretimde kullanacakları yatırım mallarının girişi, makine ve
teçhizatın yenilenmesine ilişkin mal girişleri veya kapasite artırımına yönelik yeni makine, teç-
hizat ve ofis makineleri girişi yatırım ve tesis safhasında yapılan mal girişi olarak kabul edilir.
Yatırım ve tesis safhasında kullanılmak üzere veya tevsi ve kapasite artırmak amacıyla yurtdı-
şından veya Bölge içinden satın alınan bu mallardan Özel Hesap Ücreti alınmaz. Yatırım ve
tesis kapsamında Özel Hesap açısından mal girişlerine ilişkin denetim Bölge Müdürlüğünce
yapılır.
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iv) Yatırım ve tesis safhasında veya tevsi ve kapasite artırmak amacıyla, yurtdışından
Bölgeye getirilen malların ticarete konu edilerek, bunların Bölgeden yurtdışına çıkarılması,
Bölge içinde başka bir Kullanıcıya satılması veya başka bir Serbest Bölgeye gönderilmesi du-
rumunda satış bedeli üzerinden binde 1, Türkiye’ye çıkışı halinde ise faturada yer alan FOB
satış bedeli üzerinden alınacak binde 1 Özel Hesap Ücretini müteakip aynı bedel üzerinden
binde 9 oranında Özel Hesap Ücreti alınır.

v) Bölgedeki bina, tesis ve demirbaşların bakım-onarım veya tamirinde kullanılmak
üzere Kullanıcının kendisine ait olmayan ve yurtdışından bölgelere geçici olarak getirilen araç,
gereç ve ekipmanların 58 inci maddede belirtilen 12 aylık süre içerisinde bölge dışına çıkarıl-
maması halinde bu malların CIF değeri üzerinden binde 1 oranında Özel Hesap Ücreti alınır.

vi) Sergilenmek, fuarlarda teşhir edilmek üzere bölgeden Türkiye’ye geçici olarak mal
gönderilmesi, yurt içinden getirilen bir malın evsafına uygun olmaması veya bozuk çıkması
gibi nedenlerle değiştirilmek ya da tamir edilmek üzere mahrecine iade edilmesi halinde Özel
Hesap Ücreti alınmaz. Ancak 58 inci madde gereğince Türkiye’ye çıkarılacak mallardan binde
9 oranında teminat alınır. Söz konusu malların 12 ay içerisinde bölgeye getirilmemesi halinde,
bu teminatlar çözülerek Özel Hesaba gelir kaydedilir.

vii) Özel Hesap Ücreti ödenerek yurtdışından bölgeye getirilen bir malın evsafına uygun
olmaması veya bozuk çıkması gibi nedenlerle kesin olarak mahrecine iade edilmesi halinde,
alınmış olan Özel Hesap Ücreti Kullanıcının bir sonraki işleminde mahsup edilir. Mahsup edi-
lememesi halinde kanuni süresi içerisinde iade edilir. Söz konusu malın mahrecine kesin olarak
iade edilmeyip değiştirilmesi veya tamir görmesi sonrasında Bölgeye geri getirilmesi duru-
munda Özel Hesap Ücreti alınmaz.

viii) Sergilenmek, fuarlarda teşhir edilmek üzere bölgeden yurtdışına geçici olarak gön-
derilen malın Bölgeye geri getirilmesi durumunda Özel Hesap Ücreti alınmaz.

ix) Bölgeden yurtdışına veya yurtiçine satılan malın herhangi bir nedenle kesin olarak
iade edilmesi durumunda Özel Hesap Ücreti alınmaz. Özel Hesap Ücreti alınmış ise Kullanı-
cının bir sonraki işleminde mahsup edilir. Mahsup edilememesi halinde kanuni süresi içerisinde
iade edilir.

2) 6/2/2004 tarihinden sonra Faaliyet Ruhsatı alan imalatçı Kullanıcıların dışındaki
Kullanıcılar ile bu tarihten önce ruhsat almış olup da 6/2/2004 tarihinden sonra Faaliyet Ruhsatı
süresini uzatan imalatçı Kullanıcılar dışındaki Kullanıcılar tarafından gerçekleştirilecek mal
hareketlerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

i) Bu Kullanıcılar tarafından, yurtdışından bölgeye getirilen ve/veya bölgeden Türki-
ye'ye çıkarılan mallardan Özel Hesap Ücreti alınmaz.

ii) Bu Kullanıcılar tarafından, yatırım ve tesis safhasında veya tevsi ve kapasite artırmak
amacıyla getirilenler de dahil olmak üzere yurtdışından getirilerek bölge içinde satılan malların
CIF değeri üzerinden binde 1 oranında Özel Hesap Ücreti alınır.

3) Hem üretim hem de 6/2/2004 tarihinden sonra alım-satım ruhsatı alan Kullanıcılar
tarafından gerçekleştirilecek mal hareketlerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

i) Üretim ruhsatı kapsamında Türkiye’den veya yurt dışından getirdiği mallardan üret-
tiği ürünlerini kendi bünyesinde bulunan alım-satım ruhsatı kapsamına devretmesi ve alım-sa-
tım ruhsatı kapsamında yurt içine satması halinde, yurt içine satılan malların FOB değerleri
üzerinden binde 9 oranında Özel Hesap Ücreti alınır.

ii) Alım-satım ruhsatı kapsamında binde 1 oranında ücret ödemeden yurt dışından ge-
tirdiği malı, kendi bünyesinde bulunan üretim ruhsatı kapsamına devretmesi halinde, bu mal-
ların CIF değeri üzerinden binde 1 oranında Özel Hesap Ücreti alınır.
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4) Fason imalat ile bakım-onarım faaliyetleri ve ileri derecede işçilik işlemlerinde aşa-
ğıdaki esaslar uygulanır:

i) Kullanıcının kendisine ait olan mallar için bölge dışında fason imalat veya ileri de-
recede işçilik işlemleri yaptırması halinde bu işlemlerden katma değer üzerinden binde 1 ora-
nında Özel Hesap Ücreti alınır. Ancak 58 inci madde gereğince Türkiye’ye çıkarılacak mallar-
dan binde 9 oranında teminat alınır. Teminat alınan malların 12 ay içerisinde bölgeye getiril-
memesi halinde bu teminatlar çözülerek Özel Hesaba gelir kaydedilir.

ii) Kullanıcının kendisine ait olmayan, fason imalat, bakım-onarım faaliyetleri ve ileri
derecede işçilik işlemleri amacıyla bölgeye geçici olarak getirdiği malların bölgeye giriş ve çı-
kışında Özel Hesap Ücreti alınmaz. Söz konusu malların bölgede işçilik gördükten sonra böl-
geden nihai çıkışında bölgede yaratılan katma değer üzerinden binde 1 oranında Özel Hesap
Ücreti alınır. Ancak belirtilen kapsamdaki mallardan kullanıcıların yurtdışından getirerek fason
imalat, bakım-onarım faaliyetleri ve ileri derecede işçilik işlemleri için Türkiye’ye çıkaracağı
mallardan 58 inci madde gereğince binde 9 oranında teminat alınır. Teminat alınan malların
12 ay içerisinde bölgeye getirilmemesi halinde bu teminatlar çözülerek Özel Hesaba gelir kay-
dedilir.

iii) Kullanıcı firmalar arasında gerçekleşen ticaret kapsamında, fason imalat, bakım-
onarım faaliyetleri ve ileri derecede işçilik işlemleri neticesinde bölgede yaratılan katma değer
üzerinden binde 1 oranında Özel Hesap Ücreti alınır.

c) Serbest bölgeyi işleten gerçek veya tüzel kişilerle yapılacak sözleşmeler uyarınca
tahsil edilecek Özel Hesap Ücretlerine yönelik hükümler:

1) İşleticilerin yıllık net karları üzerinden alınan sözleşmede belirtilen orandaki kar
payları yıl sonu döviz alış kurundan hesaplanarak ABD Doları cinsinden ait olunan dönemi ta-
kip eden yılın 5’inci ayının son iş günü mesai bitimine kadar,

2) İşletici ve B.K.İ.’lerin, bölgenin işletilmesi veya kurulup işletilmesi ile ilgili faali-
yetleri sonucu tahakkuk eden net aylık gelirleri üzerinden yüzde 4 oranında alınacak ücretler,
üçer aylık dönemler itibarıyla Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 20 nci günü mesai bi-
timine kadar,

3) Hazine arazisi üzerinde kurulu serbest bölgelerde Faaliyet Ruhsatı verilmesi uygun
görülen gerçek veya tüzel kişilere bina ve tesisler hariç bu bölgelerdeki Hazine taşınmazlarının
kiraya verilmesi halinde, kira bedelleri 8 inci madde kapsamında yapılan kira sözleşmesinde
öngörülen sürelerde işletici veya B.K.İ. tarafından tahsil edilir. Tahsil edilen kira bedellerinin
işletici tarafından yüzde 90'ı, B.K.İ. tarafından yüzde 63'ü işletme veya kuruluş ve işletme söz-
leşmelerinde belirtilen süreler içerisinde,

4) Hazineye ait bina ve tesisler ile Faaliyet Ruhsatının iptali veya süresinin sona erme-
siyle Hazineye intikal eden bina ve tesislerin işletici veya B.K.İ.’ce kiraya verilmesi halinde
tahsil edilen kira bedellerinin işletici veya B.K.İ. tarafından yüzde 90'ı işletme veya kuruluş
ve işletme sözleşmelerinde belirtilen süreler içerisinde,

5) Özel mülkiyete ait arazi üzerinde kurulu serbest bölgelerde B.K.İ.’nin kiraya verdiği
arazi ve işyerlerinin tahsil edilen kira gelirlerinden yüzde 4 aylık gelir payı ve sattığı arazi ve
işyerlerinden elde ettiği net gelirlerden yüzde 4 aylık gelir payı, üçer aylık dönemler itibarıyla
Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 20 nci günü mesai bitimine kadar,

6) İşletici, B.K.İ. ve Kullanıcıların Yönetmelik hükümlerine, işletme veya kuruluş ve
işletme sözleşmelerine aykırı olarak taahhütlerini zamanında veya hiç yerine getirmemeleri
halinde tahsil edilecek cezai şart, masraf ve faizler tahsili müteakiben,

özel hesaba yatırılır.
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7) İşletici veya B.K.İ. ayrı Faaliyet Ruhsatı almak ve ayrı muhasebe kayıtları tutmak
kaydıyla Hazine arazisi üzerinde yaptığı veya yaptırdığı bina ve tesisleri kiraya vermek veya
bölgede yapılması öngörülen faaliyet konularında faaliyet gösteren kuruluşlara ortak olmak
suretiyle elde ettikleri gelirlerden özel hesaba herhangi bir pay ödemez.

8) Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca ilk kez faaliyete geçecek serbest bölgelerde,
bu bendin (3) numaralı alt bendinde yer alan yüzde 63 oranı Kuruluş ve İşletme Sözleşmesinin
akdedildiği tarihten itibaren 20 yıl süreyle yüzde 40 olarak uygulanır.

ç) Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen diğer gelirler:
1) Satın alma ve satışlar nedeniyle yapılan sözleşmelerde belirtilen cezai şart, masraf

ve faizler,
2) Genel Müdürlük veya Bölge Müdürlüklerince bastırılan ve satış yoluyla dağıtımına

karar verilen her nevi basılı kağıt veya yayınların bedeli,
3) Bölge Müdürlüğü tarafından Kullanıcılara kiralanan arazi ve binalardan elde edilecek

kira bedelinin tamamı,
4) Herhangi bir nedenle Hazineye intikal eden menkullerin satışından, gayrimenkullerin

kullanım hakkının süreli olarak devrinden elde edilecek gelirler,
5) Faaliyet Ruhsatı almak için Genel Müdürlüğe yapılan müracaatlarda, Genel Müdür-

lüğün uygun görüş yazısından sonra 30 gün içerisinde Faaliyet Ruhsatı almaktan vazgeçilmesi
halinde alınacak ücret,

6) Özel mülkiyete ait arazi üzerinde kurulu serbest bölgelerde bina satışları ve üst yapı
kullanım hakkı devirlerinde alınacak ücretler,

özel hesaba yatırılır.
7) Hizmet, Bankacılık ve Sigortacılık Faaliyetlerine İlişkin Özel Hesap Ücretlerine Yö-

nelik Hükümler:
i) Hizmet Faaliyetleri: Bakım-onarım, fason imalat ve ileri derecede işçilik işlemleri

hariç olmak üzere, 6/2/2004 tarihinden önce Faaliyet Ruhsatı alan Kullanıcıların bölge içi ve
bölge dışına hizmet teslimlerinde binde 1 oranında Özel Hesap Ücreti alınır. 6/2/2004 tarihinden
sonra Faaliyet Ruhsatı alan imalatçı Kullanıcıların dışındaki Kullanıcılar ile bu tarihten önce
ruhsat almış olup da 6/2/2004 tarihinden sonra Faaliyet Ruhsatı süresini uzatan imalatçı Kul-
lanıcılar dışındaki Kullanıcılar tarafından yapılan hizmet teslimlerinde Özel Hesap Ücreti alın-
maz.

ii) Bankacılık ve Sigortacılık Faaliyetleri: 6/2/2004 tarihinden önce Faaliyet Ruhsatı
alan bankaların ve sigorta kuruluşlarının faaliyetleri nedeniyle elde ettikleri gelirlerinden yap-
mış oldukları bütün muameleler nedeniyle kendi lehlerine nakden veya hesaben tahakkuk eden
paralardan üçer aylık dönemler itibariyle Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 20’nci günü
mesai bitimine kadar binde 1 oranında Özel Hesap Ücreti alınır.  6/2/2004 tarihinden sonra
Faaliyet Ruhsatı alan banka ve sigorta kuruluşları ile bu tarihten önce ruhsat almış olup da
6/2/2004’ten sonra Faaliyet Ruhsatı süresini uzatan banka ve sigorta kuruluşlarından bu ücret
alınmaz.

8) Diğer gelirler.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, 43 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde ve geçici 4 üncü maddesinin beşinci fıkra-
sında yer alan “(d) bendinin” ibareleri “(ç) bendinin” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 

DENETİM YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında

Denetim Genel Müdürlüğünün teşkilatını, görevlerini ve yetkilerini, denetim elemanlarının ni-
teliklerini, çalışma usulünü ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının denetim faa-

liyetini, denetim elemanları ile ilgili hususları ve denetlenenlerin sorumluluklarını kapsar. 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet

Merkez Bankası Kanunu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Esas Mukavelesinin 31 ve
32 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Banka: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını, 
b) Başkan: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanını, 
c) Birim: Genel Müdürlükleri ve Başkanlık Ofisini, 
ç) BT: Bilişim Teknolojilerini,
d) CIA (Certified Internal Auditor): İç Denetim Sertifikasını,
e) CISA (Certified Information Systems Auditor): Bilgi Sistemleri Denetim Sertifika-

sını,
f) Denetim elemanı: Bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe başmüfettişleri, başdenetçi-

leri, müfettişleri, yetkili müfettiş yardımcılarını, müfettiş yardımcılarını, BT başmüfettişlerini,
BT müfettişlerini, yetkili BT müfettiş yardımcılarını ve BT müfettiş yardımcılarını,

g) Genel Müdür: Banka Denetim Genel Müdürünü,
ğ) Genel Müdür Yardımcıları: Banka Denetim Genel Müdür Yardımcılarını,
h) Genel Müdürlük: Banka Denetim Genel Müdürlüğünü, 
ı) IIA (The Institute of Internal Auditors): İç Denetçiler Enstitüsünü, 
i) Standartlar: IIA tarafından yayımlanan İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarını,
j) Şube: Bankanın şubelerini,
k) Temsilcilik: Bankanın yurt dışı temsilciliklerini,
l) Yönetim Komitesi: Bankanın Yönetim Komitesini, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Denetim İşlevleri ve Faaliyeti

Denetim işlevleri 
MADDE 5 – (1) Genel Müdürlüğün kurumsal yönetişim ilkelerine uygun olarak Banka

içinde ve yasal düzenlemeler gereği Banka dışında yerine getirmesi gereken denetim işlevleri
aşağıdaki hususları içerir: 
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a) Bankanın faaliyetinin etkinliğini ve verimliliğini değerlendirerek iyileştirici öneri-
lerde bulunmak ve Banka yönetimine Bankaya değer katma amacı güden, bağımsız ve nesnel
bir güvence vermek, danışmanlık yapmak. 

b) Birimlerde, şubelerde ve temsilciliklerde yürütülen süreçlerde ortaya çıkabilecek
riskleri belirlemek, değerlendirmek ve alınması gerekli önlemler hususunda önerilerde bulun-
mak. 

c) Bankanın her türlü varlığının yeterli derecede korunduğu konusunda makul güvence
sağlamak. 

ç) Birimlerin ve şubelerin yönetim ve kontrol süreçlerinin yeterliliği ile etkinliğini de-
ğerlendirerek nesnel güvence sağlamak.

d) Bankada yapılan her türlü işin ve işlemin; 1211 sayılı Kanuna, Banka Esas Muka-
velesine, diğer ilgili mevzuata, talimatlara ve emirlere uygun yapıldığı konusunda makul gü-
vence oluşturmak. 

e) Bankanın sahip olduğu veya kullandığı bütün yazılımların, donanımların ve bilişim
teknolojilerinin yeterliliği, etkinliği, bütünlüğü, sürekliliği, verimli bir şekilde kullanıldığı, izin-
siz erişimlere karşı güvenilirliği, amaçlara ulaşmak için uygunluğu; bilişim sistemlerinde yer
alan bütün kayıtların ve bilginin gizliliği ve bunlara erişimlerin kontrol altında tutulduğu hu-
suslarında makul güvence sağlamak. 

f) Banka personeli için suç veya kusur sayılan ve ceza gerektiren fiillerin veya hare-
ketlerin varit olup olmadığına dair araştırma, inceleme ve soruşturma yaparak görüş oluştur-
mak. 

g) 1211 sayılı Kanun ve diğer mevzuat gereğince Banka dışında incelenmesi uygun gö-
rülen hususları incelemek ve bunlarla ilgili görüş oluşturmak. 

ğ) Denetim ve soruşturma faaliyeti dışında araştırılması istenilen konuları ya da Genel
Müdürlüğe aksettirilen hususları incelemek ve bunlar hakkında görüş oluşturmak. 

Denetim faaliyeti 
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlanan denetim işlevleri, aşa-

ğıda belirtilen dört tür faaliyetle yerine getirilir: 
a) İç denetim faaliyeti. 
b) Soruşturma faaliyeti. 
c) İnceleme ve danışmanlık faaliyeti. 
ç) Dış denetim faaliyeti. 

İKİNCİ KISIM
Denetim Genel Müdürlüğüne İlişkin Esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM
Görevler ve Yetkiler ile Teşkilat

Görevler ve yetkiler 
MADDE 7 – (1) Genel Müdürlük, 1211 sayılı Kanun ve diğer mevzuatın tanıdığı yet-

kiler ve görevler çerçevesinde Bankanın birimleri, şubeleri ve temsilcilikleri ile Banka dışı her
türlü kişi veya kurum nezdinde denetim yapmak; inceleme ve araştırmalarda bulunmak; ge-
rektiğinde soruşturma yapmak ve danışmanlık faaliyetinde bulunmak görev ve yetkisini haiz-
dir.

(2) Genel Müdürlük, doğrudan Başkana bağlı olarak görev yapar ve denetim sonuçları
hakkında, Başkana rapor sunar. Raporların Genel Müdürlükçe ilgili birimlere ve şubelere gön-
derilmesi bu duruma aykırılık teşkil etmez. 

(3) Genel Müdürlük, denetim kapsamının belirlenmesinde, denetim etkinliklerinin ger-
çekleştirilmesinde ve sonuçlarının iletilmesinde bağımsız olarak görev yapar. 
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Teşkilat 
MADDE 8 – (1) Genel Müdürlük; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, denetim

elemanları ve idari işleri yürütmekle görevli diğer çalışanlardan oluşur.
(2) Denetim faaliyeti, Genel Müdür yönetiminde denetim elemanları tarafından yerine

getirilir. 
(3) Genel Müdürlük, Başkan adına Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tara-

fından yönetilir. Genel Müdür ve Yardımcıları, denetim elemanlarının sahip olduğu bütün hak-
ları ve yetkileri haizdir.

Danışma kurulu 
MADDE 9 – (1) Genel Müdürlük bünyesinde Genel Müdür ile Genel Müdürün rapor-

ların konusuna göre görevlendireceği en az iki denetim elemanından müteşekkil Danışma Ku-
rulu oluşturulur. Danışma Kurulu, Genel Müdürün uygun göreceği zamanlarda toplanır. 

(2) Danışma Kurulunun görevi, denetim elemanlarından Genel Müdürlüğe gönderilen
soruşturma raporları dışındaki raporları inceleyip görüş bildirmek ve gerekli görülen hallerde
Genel Müdürün vereceği danışmanlık görevlerini ifa etmektir. 

(3) Danışma Kurulu, incelediği raporlar arasında mahiyeti itibarıyla uygun görmediği
raporları gerekçesini belirtmek suretiyle yeniden düzenlenmek üzere bir defaya mahsus olarak
ilgili denetim elemanına iade edebilir. Denetim elemanı, Danışma Kurulunun görüşü doğrul-
tusunda raporu yeniden düzenleyebileceği gibi, gerekçesini belirtmek suretiyle raporunda de-
ğişiklik yapmaksızın Danışma Kuruluna tekrar sunabilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Müdürün Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları

Genel Müdürün görevleri, yetkileri ve sorumlulukları
MADDE 10 – (1) Genel Müdür, denetim elemanlarının yönetiminden ve bu Yönetme-

likte yazılı esaslar çerçevesinde çalıştırılmalarından Başkana karşı sorumludur. 
(2) Genel Müdürün başlıca görevleri ve yetkileri şunlardır: 
a) Yıllık denetim planlarını hazırlayarak, Başkanın onayına sunmak ve uygulanmasını

sağlamak. 
b) Yıllık denetim planları dışında, Başkan tarafından uygun görülmesi durumunda de-

netim, inceleme, soruşturma ve danışmanlık faaliyetinde bulunmak için denetim elemanı gö-
revlendirmek. 

c) Gerekirse kendi düşüncesini de belirtmek suretiyle bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi
kapsamında gerçekleştirilen şube ve temsilcilik denetimleri sonucunda düzenlenen denetim
raporlarını ilgili birimlere, diğer rapor ve önerileri ilgili birimlere ve Başkana göndermek. 

ç) Süreleri içinde cevaplandırılmamış veya işlemleri tamamlanmamış raporlar hakkında
Başkana bilgi vermek. 

d) Denetim faaliyetinin sonuçlarına ilişkin bu Yönetmeliğin 45 inci maddesi kapsamın-
da altı ayda bir sırasıyla Yönetim Komitesine, Banka Meclisine ve Denetleme Kuruluna bilgi
sunmak. 

e) Denetim faaliyetine ilişkin her konu ile denetim alanındaki gelişmeler ve uluslararası
uygulamalar konusunda Başkana bilgi vermek. 

f) Denetim elemanlarının mesleki alanda yeterli bilgi, beceri ve deneyime sahip olma-
sını sağlamak için ilgili Birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak.

g) Denetim faaliyetine tahsis edilen kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanıl-
masını sağlamak. 

ğ) Denetim faaliyetinin mesleki ahlak kurallarına ve Standartlara uygun olmasını sağ-
lamak için gerekli çalışmaları yapmak.
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h) Danışma Kurulu üyelerini tespit etmek ve lüzum gördüğü zamanlarda Kurulu top-
lantıya çağırmak. 

ı) Bağımsız dış denetçiler ile koordinasyon sağlamak. 
i) Gerektiğinde denetim faaliyeti ve denetimle ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeler

konusunda Banka içindeki veya dışındaki uzmanlardan yardım alınmasını sağlamak için gerekli
çalışmaları yapmak. 

j) Başkan tarafından verilecek denetimle ilgili diğer görevleri yapmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetim Elemanları

Bağımsızlık, meslek güvencesi ve farklı kadrolara atanma 
MADDE 11 – (1) Denetim elemanları, görevlerini Başkan adına ve doğrudan Başkana

karşı sorumlu olarak bağımsız bir şekilde yerine getirirler. 
(2) Denetim elemanları; Bankanın ilgili düzenlemeleriyle belirlenen süre sonunda CIA

veya CISA sınavları ile yeterlik sınavlarında başarılı olamama hallerinde yahut yönetici kade-
melerinde görev yapmak üzere veya kendi talepleri ile farklı kadrolara atanabilirler. 

(3) Haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılarak davranışlarında yahut görevlerini
yerine getirmelerinde genel ahlak kurallarına aykırılık veya mesleki yetersizlik tespit edilen
veya görev gereklerini sağlık nedeniyle yerine getiremeyeceklerine ilişkin sağlık kurulu raporu
bulunan denetim elemanları atamaya yetkili organların uygun gördüğü kadrolara atanabilirler.

Denetim elemanlarının görevleri ve yetkileri 
MADDE 12 – (1) Denetim elemanları, çalıştıkları konularla ilgili olmak şartıyla Ban-

kanın bütün işlemlerine ve sistemlerine, bütün kayıtlarına, belgelerine ve defterlerine herhangi
bir kısıtlama olmaksızın erişebilirler. 

(2) Görev ve yetki bakımından başmüfettiş ve müfettiş arasında fark bulunmayıp, baş-
lıca görevleri ve yetkileri şunlardır: 

a) Bankanın bütün birimlerinde, şubelerinde ve temsilciliklerinde iç denetim, inceleme
ve gerektiğinde soruşturma yapmak, bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde ve gere-
ken hallerde personeli görevden uzaklaştırmak. 

b) 1211 sayılı Kanun ile diğer mevzuatın tanıdığı yetkiler ve görevler çerçevesinde
Banka dışı kurumlar ve kuruluşlar nezdinde denetim yapmak. 

c) Gerekli görülen hallerde, idari ve icrai sorumluluğu bulunmaksızın danışmanlık faa-
liyetinde bulunmak. 

ç) Başkanın onayıyla ve gerekli görülen konularda, Banka içinde ve dışında inceleme
ve araştırmalarda bulunmak. 

d) Bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde ve gerekli görülen hususlarda rapor
düzenlemek. 

(3) Görev ve yetki bakımından BT başmüfettişi, başdenetçi, BT müfettişi, yetkili mü-
fettiş yardımcısı veya yetkili BT müfettiş yardımcısı arasında fark bulunmayıp, başlıca görevleri
ve yetkileri şunlardır: 

a) Bankanın bütün birimlerinde, şubelerinde ve temsilciliklerinde iç denetim yapmak. 
b) Gerekli görülen hallerde, idari ve icrai sorumluluğu bulunmaksızın danışmanlık faa-

liyetinde bulunmak. 
c) Başkanın onayıyla ve gerekli görülen konularda, Banka içinde ve dışında inceleme

ve araştırmalarda bulunmak. 
ç) Başkan tarafından talep edilen özel görev, proje ve diğer görevleri gerçekleştirmek. 
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Denetim elemanlarınca uyulması gereken hususlar 
MADDE 13 – (1) Denetim elemanları, görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları sakla-

makla yükümlüdürler. 
(2) Denetim elemanları, mesleki ahlak kurallarına uymakla ve mesleğin gerektirdiği

vakar ve ciddiyeti muhafaza ile yükümlü olup; görevlerini dikkatli ve adil olarak yerine geti-
rirler. 

(3) Denetim elemanları mesleki gelişimlerinin devamlılığına özen gösterirler. 
(4) Denetim elemanı olarak çalışmakta iken diğer birimlere atanan veya geçici olarak

görevlendirilenler Genel Müdürlükte tekrar göreve başladıktan sonra, idari görevdeyken so-
rumlu oldukları faaliyeti üç yıl süreyle denetleyemezler, ancak idari görevdeyken sorumlu ol-
dukları faaliyete ilişkin danışmanlık faaliyetinde bulunabilirler. 

(5) Denetim elemanları herhangi bir idari ve icrai görev alamazlar, idari ve icrai işlere
müdahale edemezler. Ancak acil ve önemli görülen durumlarda keyfiyeti derhal yazı ile de-
netledikleri birime bildirirler. Buna rağmen yöneticiler, kendi sorumlulukları altında hareket
serbestisine sahiptirler. Bu gibi hallerde, denetim elemanı görüşünde ısrar ederse durumu Genel
Müdürlüğe yazılı olarak bildirir. 

(6) Denetim elemanlarının idare ile temaslarında muhatapları İdare Merkezinde birim
başkanları, şubelerde müdürler ve temsilciliklerde temsilciler veya bunların vekilleridir. 

(7) Denetim elemanları, denetledikleri birimlerin, şubelerin veya temsilciliklerin günlük
çalışmalarının aksamamasına denetim boyunca özen gösterirler. 

(8) Denetim elemanları, denetledikleri kişilerden ve kuruluşlardan görevleriyle bağ-
daşmayan hizmetleri kabul edemezler, ödünç para alamazlar, şahsi hediye kabul edemezler. 

(9) Denetim yetkisi devredilemez. Denetim etkinlikleri denetimle görevlendirilen de-
netim elemanları tarafından yapılır. Bununla birlikte, denetim elemanları gerekli görülen hal-
lerde Başkanın onayıyla Banka içindeki veya dışındaki uzmanlardan yardım alabilirler. 

(10) Denetim elemanları, görevlerini yerine getirirken tarafsız davranırlar. Tarafsızlık-
larını etkileyebilecek konuların varlığı halinde, bu durumu Genel Müdürün görüşüne sunmakla
yükümlüdürler. 

(11) Denetim elemanları, görevlerini yerine getirirken gerekli mesleki özen ve dikkati
gösterirler. Bu amaçla her türlü hataya ve ihmale, israfa, verimsizliğe ve denetim elemanlarının
tarafsızlığını engelleyici duruma karşı incelemelerini özenle yaparlar. 

(12) Denetim elemanları, denetim kapsamına giren benzeri konularda ilgili verileri de-
ğerlendiren bütün denetim elemanlarının benzer sonuçlara varmalarını sağlayacak bir nesnellik
içinde ve sağlıklı değerlendirme yapabilecek düzeyde tatmin edici, güvenilir, açıklayıcı ve de-
netimin sonuca erişebilmesi için yeterli ve gerekli bilgiyi toplarlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmeleri

Mesleki gelişim ve yetiştirilme 
MADDE 14 – (1) Müfettiş yardımcılığına ve BT müfettiş yardımcılığına atananlar için

süresi ve içeriği Genel Müdürlük tarafından belirlenecek mesleki eğitim programlarının dü-
zenlenmesi için ilgili birimlerle koordinasyon sağlanır.

(2) Müfettiş yardımcıları ve BT müfettiş yardımcıları; başmüfettiş, BT başmüfettişi,
başdenetçi, müfettiş veya BT müfettişi refakatinde ve Genel Müdürlük tarafından düzenlenecek
esaslar ve verilecek talimatlar dâhilinde bütün denetim faaliyetinde yetiştirilirler. BT müfettiş
yardımcılarının bilişim teknolojileri alanında ağırlıklı olarak yetiştirilmesi sağlanır. 
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(3) Müfettiş yardımcıları ve BT müfettiş yardımcıları, refakatinde görevlendirildikleri
başmüfettiş, BT başmüfettişi, başdenetçi, müfettiş veya BT müfettişine tabi olarak çalışır ve
onların göstereceği işleri yaparlar. 

(4) Müfettiş yardımcıları ve BT müfettiş yardımcılarının yetişmelerinde kendi çaba ve
çalışmaları esastır. Bu hususta Banka tarafından düzenlenecek eğitim programları yardımcı ve
yol gösterici mahiyettedir. 

(5) Denetim elemanları;
a) Görevlerini başarıyla yerine getirmek için gerekli olan mesleki ahlak kurallarını ve

Standartları, iç denetim usulünü ve tekniklerini herhangi bir yardım veya yönlendirmeye ihtiyaç
duymaksızın uygulama, 

b) Finansal kayıtları ve işlemleri yeterli bir şekilde denetleyebilmek için muhasebe
prensipleri ve teknikleri, 

c) Banka hedeflerinden önemli sapmaları ve bunların sonuçlarını değerlendirecek dü-
zeyde yönetim ilkeleri, 

ç) Muhasebe, ekonomi, hukuk, vergi mevzuatı, finans ve bilişim teknolojileri, 
d) Denetim yaptıkları birimlerdeki, şubelerdeki veya temsilciliklerdeki personelle ve

işleri gereği ilişkide bulundukları şahıslarla etkili iletişim kurma, 
e) Denetimin amacını, değerlendirmelerini, denetim sonuçlarını ve önerilerini açık ve

anlaşılır bir biçimde aktarabilecek düzeyde yazılı ve sözlü iletişim, 
f) Denetim görevi sırasında edindikleri bilgilerden ve yaptıkları incelemelerde karşı-

laştıkları belirtilerden hangilerinin bir inceleme veya soruşturmayı gerektirdiği,
konularında yeterli bilgi ve deneyime sahip olacak şekilde kendilerini yetiştirirler. 
(6) Denetim elemanlarının mesleki gelişimiyle ilgili sertifika sınavı giriş ücretleri, sınavı

geçmeleri halinde Bankaca ödenir. 
Tezkiye 
MADDE 15 – (1) Müfettiş yardımcıları ve BT müfettiş yardımcıları için, refakatinde

bulunduğu denetim elemanlarınca gizli bir Tezkiye Belgesi düzenlenerek, Genel Müdürlüğe
gönderilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM
Çalışma Usul ve Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM
Çalışmanın Düzenlenmesi

Denetim rehberi 
MADDE 16 – (1) Genel Müdürlük iç denetim faaliyetine yol gösterici olacak ve iç de-

netim uygulamalarında yeknesaklık sağlayacak usul ve esaslar ile iç denetimin nasıl gerçek-
leştirileceğini, raporların yazım yöntemini açıklayan bir denetim rehberi hazırlar ve uygulan-
masını sağlar. 

Çalışma merkezleri
MADDE 17 – (1) Denetim elemanlarının çalışma merkezleri Ankara ve İstanbul’dur. 
(2) Denetim elemanlarının görev yapacağı çalışma merkezleri Yönetim Komitesi tara-

fından tespit edilir ve gerekli görülen hallerde değiştirilebilir.
Grup halinde ve diğer banka personeli ile birlikte çalışma 
MADDE 18 – (1) Denetim elemanlarına gerektiğinde grup halinde de görev verilebilir.

Grup işleri, o gruptaki en kıdemli denetim elemanı tarafından yönetilir. 
(2) Başkanlık talimatı ile Banka personelinin, denetim elemanlarıyla belirli bir iş için

müştereken görevlendirilmeleri mümkündür. 
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İKİNCİ BÖLÜM
Denetim Planları

Yıllık denetim planı 
MADDE 19 – (1) Yıllık denetim planı; denetlenecek birimlerin, şubelerin veya tem-

silciliklerin yönetim ve kontrol süreçlerinin risk odaklı bir yaklaşımla değerlendirilmesi sonu-
cunda oluşan risk hiyerarşisine dayalı bir biçimde hazırlanır. 

(2) Genel Müdür, yıllık risk odaklı iç denetim planını; 
a) Bankanın çalışma yöntemlerinde, operasyonlarında, kullanılan sistemlerde ve kontrol

süreçlerinde meydana gelen önemli değişiklikler ile Banka Meclisinden, Denetleme Kurulun-
dan veya Yönetim Komitesinden gelen talepler, risk değerlendirme sonuçları, son denetim ta-
rihleri ve sonuçları göz önüne alınarak belirlenen denetime konu süreçler, 

b) Denetlenecek birimler, şubeler ve temsilcilikler, 
c) Gerekli görülen diğer hususlar, 
yer alacak şekilde hazırlar ve Başkanın onayına sunar. 
(3) Genel Müdür, bu Yönetmelik kapsamında denetlenecek Banka dışı kurumlara ve

kuruluşlara ilişkin yıllık dış denetim planını ilgili birimler ile eşgüdüm içinde hazırlar ve Baş-
kanın onayına sunar. 

(4) Herhangi bir birim, şube veya temsilcilik; mutat ve makul süreler haricinde ve kabul
edilebilir bir gerekçe olmaksızın denetim dışı bırakılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İç Denetim Faaliyeti

Mahiyeti 
MADDE 20 – (1) Bankanın her türlü etkinliğini denetlemek, geliştirmek, iyileştirmek

ve Bankaya değer katmak amacıyla bağımsız ve tarafsız bir şekilde güvence ve danışmanlık
hizmeti vermeyi amaçlayan iç denetim faaliyeti; Bankanın risk yönetiminin, iç kontrol ve yö-
netişim süreçlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için sis-
tematik yaklaşımlar geliştirerek Bankanın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. 

(2) Bankanın risk yönetimi süreçlerinin etkinliğini değerlendiren iç denetim faaliyeti;
Bankadaki olası risklerin saptanması, değerlendirilmesi ve azaltılması için öneriler getirmeyi
ve bu yolla Bankanın risk yönetimi sürecine katkıda bulunmayı amaçlar. Bu doğrultuda Ban-
kanın amaçlarına ulaşmasını tehdit eden riskler tanımlanır, kabul edilebilir düzeyde tutulabil-
mesi için alınması gereken önlemler belirlenir ve risklere yönelik risk yönetim stratejileri ile
risk gözetimini de içeren risk yönetim sisteminin etkinliği değerlendirilir. 

(3) İç kontrollerin etkinliğini değerlendiren iç denetim faaliyeti ile Bankanın finansal
ve operasyonel raporlamalarının doğru ve tam olduğu; Banka operasyonlarının etkin, verimli
ve Bankanın stratejik plan ve programları doğrultusunda yürütüldüğü; Banka operasyonlarının
mevzuata uygunluğu; Banka varlıklarının yeterli düzeyde korunduğu konularında güvence
oluşturmak üzere, icrai birimlerde mevcut olan iç kontrollerin yeterliliği ve etkinliğine ilişkin
değerlendirmeler yapılır. 

(4) Yönetişim süreçlerinin etkinliği konusundaki iç denetim faaliyeti ile Bankada etik
değerlerin geliştirilmesi, etkin bir kurumsal performans yönetimi ve hesap verebilirliğin sağ-
lanması, risk ve kontrollere ilişkin bilgilerin uygun yerlere iletilmesi ve Banka yönetimi ile iç
denetim ve bağımsız dış denetim arasında bilgi akışının etkin bir şekilde yürütülmesi hedefle-
rinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla Banka yönetişim süreçleri değerlendirilir. 

(5) Denetim elemanlarının, denetimlerini risk odaklı iç denetim planları ile gerçekleş-
tirmeleri esastır. 
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(6) İç denetim faaliyeti, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsünce hazırlanan Standartlar
ve Etik Kuralların da içinde bulunduğu Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesinin zorunlu
unsurlarına uygun olarak yerine getirilir. 

İç denetim türleri 
MADDE 21 – (1) Bankanın bütün birimlerinde, şubelerinde ve temsilciliklerinde aşa-

ğıda belirtilen iç denetim türlerinden biri ya da birden fazlası bir arada yapılır: 
a) Operasyonel denetim.
b) Finansal denetim.
c) Uygunluk denetimi.
ç) Bilişim teknolojileri denetimi. 
Operasyonel denetim 
MADDE 22 – (1) Operasyonel denetimler, Bankanın risk odaklı iç denetim planı dâ-

hilinde belirlenen iş süreçlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin, yönetsel performansının ve sü-
reçlerdeki iç kontrollerinin değerlendirilmesi amacı ile yapılır. 

(2) Örgütsel yapı, iç kontrol sistemi, iş akışları, mevzuat ve yönetim performansı ince-
lenmek suretiyle süreçlerin, Bankanın stratejik planları doğrultusunda amaç ve hedeflerine ne
derecede ulaşmış olduğu değerlendirilir. 

Finansal denetim 
MADDE 23 – (1) Finansal denetimler, Bankanın finansal tablolarının, Bankanın mali

durumunu ve faaliyet sonuçlarını doğru ve gerçeğe uygun bir biçimde, genel kabul görmüş
muhasebe ilkelerine, muhasebe standartlarına ve mevzuata uygun olarak yansıtıp yansıtmadığı
hakkında makul düzeyde güvence sağlamak amacıyla yapılır. 

(2) Finansal denetim ile finansal raporlama sürecindeki kontrollerin etkin olup olmadığı
konusunda makul güvence verilir. Finansal raporların hazırlanmasındaki süreçlere ilişkin risk
yönetimi ve kontrol süreçleri değerlendirilir. 

Uygunluk denetimi 
MADDE 24 – (1) Uygunluk denetimi kapsamında Bankanın bütün birimlerinde, şube-

lerinde veya temsilciliklerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin ve faaliyetin, 1211 sayılı Kanun
ve Banka Esas Mukavelesi ile diğer kanunlara, kararlara, yönetmeliklere, tebliğlere, talimatlara
ve emirlere uygun olarak yapılıp yapılmadığı incelenir. 

(2) Birimlerin, şubelerin veya temsilciliklerin denetimi kural olarak, bir önceki deneti-
min kaldığı yerden başlamak üzere örnekleme yöntemiyle yapılır. Denetim sırasında gerek gö-
rüldüğünde, önceki dönemler de incelenebilir. 

(3) Birimlerin, şubelerin ve temsilciliklerin denetimine, mevcut kıymetlerin miktar ve
tutarlarının kayıtlara uygun olup olmadığının tespitiyle başlanır. 

Bilişim teknolojileri denetimi 
MADDE 25 – (1) Bilişim teknolojileri denetimi; Bankanın bilişim teknolojileri altya-

pısına ilişkin kontrollerin incelenmesi, bilişim teknolojilerinin alımı, kurulumu, işletimi, kul-
lanımı ve hizmet sunumuna ilişkin faaliyeti hakkında bilgi toplayarak bilişim teknolojilerinin;
Banka varlıklarının korunması, veri bütünlüğünün ve güvenliğinin sağlanması, kurumsal he-
deflere etkin bir şekilde ulaşılması ve kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasındaki katkı-
larının değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilir. 

(2) Bilişim teknolojileri denetimi Bankanın görev ve faaliyetinin yerine getirilmesi sı-
rasında kullanılan uygulama kontrolleri dâhil her türlü bilgisayar destekli kontrolün denetimini
kapsar. 

(3) Bilişim teknolojileri denetiminde, Control Objectives for Information and Related
Technology (COBIT) Bilişim Teknolojilerine İlişkin Kontrol Hedefleri çerçevesi esas alınmakla
birlikte, gerektiğinde diğer standartlardan da yararlanılarak Bankada yer alan bilişim teknolo-
jileri süreçleri ve kontrolleri denetlenir. 
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Merkezi denetim ekibi 
MADDE 26 – (1) Denetim elemanlarınca gerçekleştirilen her türlü denetim faaliyetinin

etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması amacı ile bilgisayar destekli denetim tekniklerinden
faydalanılır. Bu amaçla, her bir denetim elemanının bu teknikleri kullanmasına ilaveten ağırlıklı
olarak bilgisayar destekli denetim teknikleri ile çalışan yeterli sayıda denetim elemanından
oluşan ayrı bir merkezi denetim ekibi kurulabilir. 

(2) Merkezi denetim ekibi, büyük ölçekli veri setlerini yarı veya tam otomatize bir şe-
kilde, tekrarlanabilir ve algoritmik yöntemlerle inceleyip, denetimi yapılan süreçteki kontrol
zafiyetlerinin ve olağan dışı hareketlerin tespit edilmesi için veri analizi çalışmaları gerçekleş-
tirir. 

Denetimler sonucunda düzenlenecek raporlar 
MADDE 27 – (1) Denetim elemanları, denetimleri sonucunda aşağıda belirtilen usulle

düzenledikleri denetim raporlarını cevaplandırılmak üzere ilgili birime, şubeye veya temsilci-
liğe verirler: 

a) Denetim raporlarında, bütün konular tam, anlaşılır, tarafsız ve yapıcı bir şekilde yer
alır. Gereksiz tekrarlardan kaçınılır, denetimde saptanan hususların çok iyi anlaşılması sağlanır,
öznel değerlendirmelere yer verilmez. 

b) Raporlarda yer alan iyileştirme önerileri, Bankaya değer katan, uygulanabilir, olumlu,
yapıcı ve Bankanın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak şekilde düzenlenir. 

c) Raporlar; denetimde saptanan bütün hususlar, varsa riskler, risk değerlendirmeleri
ve diğer bulgular için yapılan öneriler; denetlenen birimlerin, şubelerin veya temsilciliklerin
saptanan hususlara ilişkin cevapları ve denetim elemanının son görüşlerini içeren bölümlerden
oluşur. Raporlarda Başkanlık Makamı için denetimin kapsamı, varsa denetimde saptanan riskler
ve bunların olası etkileri, denetim sonuçlarına ilişkin genel bir değerlendirme ve risklerin azaltılması
için uygun önerilerin bulunduğu bir yönetici özeti bulunabilir. 

ç) Denetim raporlarında; denetlenen Banka birimlerinde, şubelerinde veya temsilcilik-
lerinde yürütülen süreçlerde kontrol sisteminin yeterliliği konusunda genel bir değerlendirmede
bulunur. 

(2) Denetim sırasında saptanan ve acil önlem alınması gereken konularla ilgili olarak,
gerekli görülen hallerde denetimin bitmesi beklenmeden ayrıca bir yazı veya rapor düzenlenir. 

(3) Birimler, şubeler veya temsilcilikler, tevdi edilen kendi denetimleriyle ilgili raporları
otuz gün içinde cevaplandırırlar ve bir nüshasını alıkoyarak, diğer nüshalarını ilgili denetim
elemanına gönderirler. Denetlenen birimin, şubenin veya temsilciliğin talebi üzerine ya da ge-
rekli görülen hallerde, bu süre ilgili denetim elemanı tarafından uzatılabilir. 

(4) Raporlara verilecek cevaplar açık, doğru ve tatminkâr olmalıdır. 
(5) Denetlenen birimin, şubenin veya temsilciliğin cevapları alındıktan sonra, denetim

elemanının son görüşü ile birlikte denetim raporu tamamlanır ve en az iki nüshası Genel Mü-
dürlüğe iletilir. 

Denetim raporlarının tabi olacağı işlemler 
MADDE 28 – (1) Genel Müdür, denetim raporlarını Danışma Kurulundan geçirerek,

gerekli görülen hallerde kendi düşüncesini de belirtmek suretiyle, bu Yönetmeliğin 24 üncü
maddesi kapsamında gerçekleştirilen şube veya temsilcilik denetimleri sonucunda düzenlenen
raporları ilgili birimlere, diğer denetim raporlarını ise Başkana ve ilgili birimlere intikal ettirir. 

(2) Birimler, kendilerine intikal eden şube veya temsilcilik denetim raporlarını en geç
üç ay içinde sonuçlandırırlar. Süresi içinde sonuçlandırılmayan denetim raporlarına ilişkin,
ilgili birimlerce Genel Müdürlüğe bilgi verilir. 
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(3) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi kapsamında gerçekleştirilen şube veya temsil-
cilik denetimleri sonucunda düzenlenen raporlarda yer alan hususlara ilişkin birimlerin görü-
şünün denetim elemanının görüşü ile uyumlu olması halinde, konuya ilişkin talimat amiri birim
tarafından, denetlenen şube veya temsilcilik bir yazıyla uyarılır ve söz konusu yazının bir nüs-
hası da Genel Müdürlüğe gönderilir. Birim görüşünün denetim elemanının görüşünden farklı
olması durumunda ise, keyfiyet; tam, açık, tatmin edici ve rapordaki hususları bir sonuca bağ-
layan gerekçesi ile birlikte Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlük, Danışma Kurulunun
da mütalaasını alarak, keyfiyetten ilgili denetim elemanını haberdar eder. 

(4) Bu Yönetmeliğin 22, 23, 24 ve 25 inci maddeleri kapsamında yapılan birim dene-
timleri sonucu düzenlenen raporlardaki hususlarda, birimlerin görüşünün denetim elemanının
görüşünden farklı olması halinde, bu Yönetmeliğin 45 inci maddesinde belirtilen denetim ra-
porlarının sonuçlarının izlenmesi kapsamında, durum Yönetim Komitesince değerlendirilerek
karara bağlanır. 

(5) İlgili birimler, şubeler ve temsilcilikler, işlemleri tamamlanmış denetim raporlarını
muhafaza ederler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Soruşturma Faaliyeti

Soruşturma faaliyetinin mahiyeti 
MADDE 29 – (1) Soruşturma; başmüfettişlerin veya müfettişlerin, 1211 sayılı Kanun

ile Banka Esas Mukavelesine, diğer kanunlara, kararlara, yönetmeliklere, tebliğlere, talimatlara
ve emirlere göre Banka personeli için suç veya kusur sayılan ve disiplin cezası ya da ilgililerin
mali sorumluluklarını gerektiren fiillerin veya hareketlerin varit olup olmadığına dair yaptıkları
araştırmalardır. 

Soruşturmaya başlama şartları 
MADDE 30 – (1) Soruşturmaya başlanabilmesi için, Başkanlık Makamı Onayını taki-

ben, aşağıdaki hususlardan en az birinin olması gerekir: 
a) Genel Müdürlük tarafından yazılı talimat verilmesi. 
b) Suç delillerinin ortadan kaldırılma ihtimalinin bulunması halinde veya acil durum-

larda; keyfiyetin derhal Genel Müdürlüğe bildirilmesi ve en kısa zamanda yazılı olarak teyit
edilmesi koşuluyla, Genel Müdürlük tarafından sözlü talimat verilmesi. 

c) Soyut ve genel nitelikte olmayan, kişi veya olay belirtilen, iddiaları ciddi olan, doğru
ad, soyad ve imza ile adres içeren yazılı bir ihbar yapılması veya dilekçe ile şikâyette bulunul-
ması. 

ç) Görev sırasında suç mahiyetinde bir fiile muttali olunması.
(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri dışındaki hallerde, durum derhal Genel Müdürlüğe

bildirilir ve Genel Müdürlükten gelecek talimata göre hareket edilir. 
(3) Birinci fıkranın (c) bendindeki şartları taşımayan ihbarlar ve şikâyetler işleme ko-

nulmaz. Ancak inandırıcı mahiyette bilgiler ve belgeler eklenmiş ihbarlar, şikâyetler veya somut
nitelikte bilgilere, bulgulara ya da olaylara dayanan iddialar üzerinden işlem yapılabilir. 

Soruşturmada usul 
MADDE 31 – (1) Soruşturmada yazılı delillerin toplanarak muhafazası esastır.
(2) Banka personelinden soruşturma kapsamında bulunanlar ile bilgisine ihtiyaç duyu-

lanlar bizzat dinlenerek, ifade veya açıklamaları bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanak ilgililer
tarafından okunarak ileride herhangi bir itiraza yer verilmeyecek şekilde imzalanır.

(3) Soruşturma konusuna ilişkin ifade veya açıklamaların alınma usulü; işin mahiyeti,
icabı ve ilgilinin memuriyet unvanı göz önünde tutularak tespit edilir.
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(4) Soruşturma sırasında ihtiyaç duyulması halinde; başmüfettişin veya müfettişin talebi
üzerine Banka dışından hizmet alınabilir veya Başkan tarafından Banka içinden veya dışından
tayin edilecek bilirkişilerden yararlanılabilir. Bu konularda yapılacak her türlü masraf Banka
tarafından karşılanır.

İfade ve bilgi vermekten kaçınma 
MADDE 32 – (1) Soruşturma kapsamında bulunan veya bilgisine ihtiyaç duyulan Ban-

ka personeli özürsüz olarak ifade veya bilgi vermekten kaçınamaz. İfade veya bilgi vermekten
kaçındıkları takdirde, keyfiyet Genel Müdürlüğe bildirilir. 

(2) İfade veya bilgi vermekten kaçınan Banka personeline Başkan tarafından gerekli
uyarı yapılır ve personel sorulan sorulara cevap vermeye davet edilir. 

(3) Buna rağmen cevap vermemekte ısrar edenler, ilgili Banka düzenlemelerine göre
görevden uzaklaştırılırlar ve bu Banka personeli hakkında, emirlere riayetsizlik ve soruşturmayı
zorlaştırma sebebiyle Disiplin Kurulunca uygun görülen disiplin cezası uygulanır. 

(4) Banka personeli dışındaki kişilerin davete rağmen ifade veya bilgi vermekten ka-
çınmaları halinde keyfiyet Genel Müdürlüğe bildirilmekle beraber, bu husus raporda ayrıca
belirtilir. 

Soruşturma raporları ve tabi olacağı işlemler 
MADDE 33 – (1) Soruşturma sonucunda gizli bir rapor düzenlenerek iki nüshası Genel

Müdürlüğe gönderilir. 
(2) Genel olarak soruşturma raporlarında; soruşturmanın konusuna, olayın gerçekleşme

şekline, soruşturma kapsamında olanların durumuna değinilerek; alınan ifadelere ve maddi de-
lillere istinaden olayın tahlili yapılır, suçun veya kusurun sabit olup olmadığı belirtilir. Suç
veya kusur sabit ise, kanuni, idari ve mali sorumluluklar ortaya konularak, suçu veya kusuru
ağırlaştırıcı veya hafifletici sebepler gösterilmek suretiyle; maddi delillere, bunlar bulunmadığı
takdirde ise oluşan kanaate göre önerilerde bulunulur. 

(3) Soruşturma raporlarına; açıklama ve ifade tutanakları, mümkün olduğu takdirde ka-
nuni deliller veya bunların fotokopileri veya suretleri de eklenir. 

(4) Soruşturma raporlarının bir nüshası Genel Müdürlük aracılığı ile Başkana intikal
ettirilir. 

(5) Soruşturma raporu ile ilgili olarak yapılan işlemler, ilgili birim tarafından Genel
Müdürlüğe bildirilir. 

Görevden uzaklaştırma 
MADDE 34 – (1) Banka personelinin yapılan denetim faaliyeti ile ilgili belgeleri ibraz

etmekten veya bunlara ilişkin bilgi vermekten kaçınması; 1211 sayılı Kanun, Banka Esas Mu-
kavelesi, diğer kanunlar ve ilgili mevzuat ile Banka düzenlemelerine göre Banka personelinin
tabi olacakları hükümlere aykırı fiillerde ve hareketlerde bulunması; delillerin kaybolması;
ilgili personelin görevi başında kalmasının sakıncalı görülmesi gibi haller, görevden uzaklaş-
tırmayı gerektirir. 

Banka personeline görevden uzaklaştırmayı uygulama 
MADDE 35 – (1) Soruşturma yapmaya yetkili denetim elemanlarınca Banka persone-

linin görevden uzaklaştırılmasına gerek görüldüğünde, keyfiyet önceden Genel Müdürlük va-
sıtasıyla Başkana bildirilir ve alınacak Başkanlık Onayına göre hareket edilir. 

(2) Görevden uzaklaştırma sonucunda meydana gelebilecek boşluğu doldurmak için
alınması gerekli tedbirler hakkındaki görüş ve düşünceler Genel Müdürlüğe en kısa zamanda
bildirilir. 

(3) Soruşturmayı yapan denetim elemanları, görevden uzaklaştırılanların görevlerini
deruhte edemezler. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Dış Denetim Faaliyeti

Mahiyeti 
MADDE 36 – (1) 1211 sayılı Kanun ve diğer mevzuat ile Bankaya verilen görev ve

yetkiler kapsamında, ilgili birimlerin görüşleri ve önerileri dikkate alınarak hazırlanacak yıllık
denetim planı çerçevesinde veya birimlerce ihtiyaç görülen zamanlarda, Başkanın onayıyla il-
gili kurumlar ve kuruluşlar nezdinde denetim ile gerektiğinde bu kuruluşlar hakkında Bankada
mevcut bilgiler ve belgeler üzerinde inceleme görevi başmüfettişler veya müfettişler tarafından
yerine getirilir. Genel Müdür tarafından gerekli görülmesi durumunda, bilişim teknolojileri ile
ilgili konularda başmüfettiş ve müfettişlere teknik destek sağlamak üzere BT başmüfettişleri,
BT müfettişleri veya yetkili BT müfettiş yardımcıları da görevlendirilebilir. 

(2) Yapılan dış denetim sonucunda düzenlenecek raporlardan üç nüshası Genel Müdür-
lüğe gönderilir. 

Dış denetim raporlarının tabi olacağı işlemler 
MADDE 37 – (1) Dış denetim raporları, bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesi çerçeve-

sinde işleme tabi tutulurlar. 

ALTINCI BÖLÜM
İnceleme ve Danışmanlık Faaliyeti

İnceleme faaliyeti 
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde

belirtilen işlevi yerine getirmek amacıyla denetim elemanları tarafından; 
a) Denetim ve soruşturma işleri dışında, Başkan tarafından istenilen konular, 
b) Genel Müdürlüğe aksettirilmesi gerekli görülen konular,
c) Denetim raporlarında yer alması uygun görülmeyen tenkit, teklif, görüş ve düşünce-

ler, 
ç) Birimlerin, şubelerin veya temsilciliklerin faaliyetine ve personelin durumuna ilişkin

görüşler, 
hakkında inceleme raporları düzenlenir. 
(2) Birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerindeki yazılı hususlar hakkındaki incelemeler

Genel Müdürlük vasıtasıyla Başkana bildirilir ve alınacak Başkanlık Makamı Onayına göre
hareket edilir.

(3) Düzenlenen inceleme raporlarının üç nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir. 
İnceleme ve dış denetim raporlarının tabi olacağı işlemler 
MADDE 39 – (1) Genel Müdür, inceleme ve dış denetim raporlarını Danışma Kuru-

lundan geçirerek, gerekli görülen hallerde kendi düşüncesini de belirtmek suretiyle ilgili bi-
rimlere ve ayrıca Başkana intikal ettirir. 

(2) Birimler, kendilerine intikal eden dış denetim raporları ile ilgili işlemlerini altı ay,
inceleme raporlarını üç ay içinde tetkik ederler ve sonuçlandırırlar. Süresi içinde sonuçlandı-
rılamayan dış denetim ve inceleme raporları hakkında ilgili birimlerce Genel Müdürlüğe bilgi
verilir. 

(3) İşlemi sonuçlandırılan raporlarla ilgili olarak birimlerce Genel Müdürlüğe bilgi ve-
rilir. İnceleme raporlarında yazılı hususlara ilişkin ilgili birimlerin görüşünün denetim elema-
nının görüşünden farklı olması halinde, bu Yönetmeliğin 45 inci maddesi kapsamında, durum
Yönetim Komitesince değerlendirilerek karara bağlanır. 

(4) Birimler, işlemleri tamamlanmış inceleme raporlarını muhafaza ederler. 
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Danışmanlık faaliyeti 
MADDE 40 – (1) Gerekli görülen hallerde, denetim elemanları Başkanın onayıyla Ge-

nel Müdürlük faaliyeti ve mesleki konularda eğitim, analiz, değerlendirme, proje görevleri gibi
danışmanlık faaliyetinde bulunabilirler. 

(2) Söz konusu danışmanlık faaliyetinin tavsiye niteliğinde olması esastır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM
Müşterek ve Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Denetlenenlerin Sorumlulukları

Evrak ve bilgi verme zorunluluğu 
MADDE 41 – (1) Banka personeli, denetim elemanlarınca talep edilecek talimatı, ya-

zışmayı ve her türlü belgeyi, gizli dahi olsa, göstermek; kendilerinden istenilen bilgileri tam,
doğru ve mümkün olan en kısa sürede vermek zorundadır. 

Yer tahsisi 
MADDE 42 – (1) Denetlenen birim, şube veya temsilcilik yetkilileri, denetim eleman-

larına çalışmaları için elverişli, müstakil bir yer tahsis eder ve onlara gerekli kolaylığı göste-
rirler. 

Denetim, inceleme veya soruşturma sırasında izin 
MADDE 43 – (1) Denetim elemanları, denetim, inceleme veya soruşturma sırasında

bazı personelin görev başında kalmalarını gerekli görürlerse, ilgili personelin izinlerinin ileri
bir tarihe ertelenmesini bağlı bulunduğu amirden talep eder. 

Raporların muhafazası 
MADDE 44 – (1) Denetlenen yerlere tevdi olunan raporlar ile raporlara ilişkin her türlü

yazışma muhafaza edilir. 

İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Rapor izleme sistemi 
MADDE 45 – (1) Genel Müdürlük tarafından, denetim raporlarının sonuçlarına ilişkin

gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını takip edecek bir izleme sistemi kurulur. Denetim sonuç-
ları hakkında altı ayda bir sırasıyla Yönetim Komitesine, Banka Meclisine ve Denetleme Ku-
ruluna bilgi sunulur. 

(2) Bağımsız dış denetim kuruluşlarınca yapılan denetimler sonucunda düzenlenen “Yö-
netim Mektupları” Genel Müdürlüğe de gönderilir. Genel Müdürlük tarafından rapor izleme
sistemi kapsamında takip edilir. 

Mühür
MADDE 46 – (1) Denetim elemanlarına, gerektiğinde kullanılmak üzere sıra numarası

taşıyan bir mühür verilir. 
(2) Mührün muhafazasından denetim elemanı sorumludur. Mührün kaybedilmesi ha-

linde, durum derhal Genel Müdürlüğe bildirilir.
Sayımlar 
MADDE 47 – (1) Sayımlar kural olarak iş günlerinde yapılır. Ancak gerekli ve acil du-

rumlarda tatil günlerinde de sayım yapılabilir. 
(2) Mesai dışındaki saatlerde veya tatil günlerinde, denetim elemanlarının göreve baş-

lamalarının gizli kalmasının mümkün olamadığı durumlarda; birim, şube veya temsilcilik yet-
kilileri davet edilerek, müşterek muhafaza yerleri denetim elemanı tarafından mühürlenir ve
keyfiyet bir tutanakla tespit edilir. Mührün koparılması veya bozulması halinde, keyfiyet tuta-
nakla tespit edilerek, derhal Genel Müdürlüğe bildirilir. Tatbik edilen mührün muhafazasından
ilgili birim, şube veya temsilcilik yetkilileri sorumludur. 
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(3) Herhangi bir kıymet veya Müşterek Muhafaza yerlerine ait anahtar denetim ele-
manları nezdinde alıkonulamaz. Yetkililerde bırakılması sakıncalı görülen kıymetler veya anah-
tarlar Müşterek Muhafaza altına alınarak mühürlenir ve keyfiyet bir tutanakla tespit olunur. 

Raporların numaralandırılması 
MADDE 48 – (1) Denetim elemanlarınca düzenlenecek raporlara, bir sayısından baş-

layan ve teselsül eden sıra numarası verilir. 
Haberleşme 
MADDE 49 – (1) Denetim elemanları haberleşmelerini Genel Müdürlük kanalıyla ya-

parlar. Ancak şubelerin veya temsilciliklerin denetimi sonucunda düzenlenen raporlar cevap-
landırılmak üzere, denetlenen şubeye veya temsilciliğe, denetim elemanınca doğrudan gönde-
rilebilir. Ayrıca Banka dışındaki kurumlar, kuruluşlar veya şahıslarla Genel Müdürlüğe bilgi
vermek suretiyle doğrudan doğruya da haberleşebilirler. 

(2) Denetim elemanları, gelen yazıları muhafaza ederler.
(3) Denetim elemanları, yazdıkları yazılara her yıl yeniden başlayan ve teselsül eden

bir genel sıra numarası, Genel Müdürlüğe hitaben yazdıklarına ise, ayrıca özel bir sıra numarası
verirler. 

(4) Denetim elemanları, çalışma merkezi dışındaki görev yerlerine varışlarını ve ayrı-
lışlarını yazılı olarak aynı gün Genel Müdürlüğe bildirirler. 

İç denetim faaliyetinin değerlendirilmesi 
MADDE 50 – (1) Genel Müdür, iç denetim faaliyetinin tüm yönleriyle iç ve dış değer-

lendirmeleri de içeren bir kalite güvence ve geliştirme programı hazırlamak ve bunu sürdürmek
zorundadır.

(2) İç değerlendirmeler; denetim faaliyetinin bu Yönetmelik hükümleri ile Standartlara
ve mesleki ahlak kurallarına uygunluğunun, denetim elemanlarının mesleki açıdan gelişmeye
imkân verecek düzeyde eğitime tabi tutulup tutulmadıklarının, denetimle ilgili önemli görülen
hususların en az yılda bir kez değerlendirilmesini içerir. Bu değerlendirme denetim elemanları
tarafından gerçekleştirilir.

(3) Dış değerlendirme ise, IIA tarafından ortaya konulan Kalite Güvencesi Değerlen-
dirmesi yöntemiyle Banka dışından ve iç denetim alanında yetkin, deneyimli ve bağımsız ki-
şilere veya kuruluşlara en az beş yılda bir yaptırılır.

BEŞİNCİ KISIM
Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 51 – (1) 29/8/2009 tarihli ve 27334 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tür-

kiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
(2) Birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe

yapılmış sayılır.
Yürürlük 
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Başkanı yürütür.
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Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından:

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi

Başkanlığında görevli Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir. 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Baş-

kanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet
memurları hakkında uygulanır. 

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü

maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet
Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan personelin disiplin amirleri

EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. 
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat 
MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Kanun ile Dev-

let Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 6 – (1) 30/7/2015 tarihli ve 29430 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya

Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük 
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma

İdaresi Başkanı yürütür.
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GENELGE

Cumhurbaşkanlığından:
Konu: Basın ve Yayım Faaliyetleri

GENELGE
2022/1

28 Ocak 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2020/4)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2022/4)

MADDE 1 – 10/2/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca

Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı:

2020/4)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Referans oran: 32-45 gün vadeli olarak açılan Türk lirası cinsi tüm mevduat türlerine

bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı üzerinden hesaplanan oran ile Mer-

kez Bankasınca belirlenen politika faizinin yüzde on artırılması ile hesaplanan oran arasından

düşük olan dikkate alınarak hesaplanan ve en son ilan edilen orandan aşağı ya da yukarı yönde

yüzde beşten fazla değişmesi halinde güncellenerek Merkez Bankasınca her ayın sondan be-

şinci iş günü ilan edilen oranı,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Referans oran, 1/2/2022 tarihinden 28/2/2022 tarihine kadar

yüzde 1,25 olarak uygulanır. Bu oran, aynı tarihler arasında 31/10/2020 tarihli ve 31290 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hak-

kında Tebliğ (Sayı: 2020/16)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası bakımından da esas alınır.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yü-

rütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/2/2020 31035

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 29/2/2020 31054

2- 11/3/2020 31065

3- 29/3/2020 31083

4- 31/12/2020 31351

5- 1/3/2021 31410

6- 9/8/2021 31563

7- 13/11/2021 31658
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YARGI BÖLÜMÜ
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İLÂN BÖLÜMÜ 
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından: 

RESMÎ GAZETE İLAN ÜCRET TARİFESİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE 

MADDE 1 – 22/12/2018 tarihli ve 30633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî 

Gazete İlan Ücret Tarifesinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 4 – (1) İlanların satır ücreti; 25,50 TL’dir.” 

MADDE 2 – Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tarife hükümlerini Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı yürütür. 
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YARGI İLÂNLARI 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1097 
  

 



29 Ocak 2022 – Sayı : 31734 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1098 

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

 
 1099 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

SAFKAN ARAP AYGIRLARI SATIN ALINACAKTIR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacını karşılamak üzere, yarış hayatında 

başarılı olmuş ve damızlık belgesi almış veya alabilecek vasıfta olan, sahibi tarafından damızlık 
olarak satılmak istenen orijin, eşkal olarak ırk özelliğini taşıyan, yarışlarda üstün performans 

göstermiş ve Berk, Hilalüzzaman, Kuruş, Sa’d, Seklavi kan hatlarına mensup toplam 4 (±) 1 baş 
damızlık olabilecek vasıfta Safkan Arap aygırlar şartname esaslarında pazarlık usulüyle satın 

alınacaktır.  
Aygır olarak satın alınacak atlarda aranacak vasıflar aşağıda belirtilmiştir:  

1. Atlar safkan Arap atları soy kütüğüne kayıtlı olması, 

2. Alınacak safkan Arap aygırların;  Berk, Hilalüzzaman, Kuruş, Sa’d, Seklavi kan 
hatlarından olması, 

3. Satın alınacak aygır adaylarının 01.01.2013 ve sonrası doğumlu olması gerekmektedir. 
Alınacak aygırlarda aranacak yarış performansı kriterleri: 

1. Berk Familyasına ait adayların yarış hayatı boyunca en az 1 adet Grup 1 ve en az 2 adet 

Grup 2 koşusu kazanmış olması, 
2. H. Zaman Familyasına ait adayların yarış hayatı boyunca en az 1 adet Grup 1 koşusu 

kazanmış olması, 
3. Kuruş Familyasına ait adayların yarış hayatı boyunca en az 2 adet Grup 1 koşusu 

kazanmış olması, 
4. Sa’d Familyasına ait adayların yarış hayatı boyunca en az 3 adet Grup 1 koşusu 

kazanmış olması, 

5. Seklavi Familyasına ait adayların yarış hayatı boyunca en az 1 adet Grup 1 koşusu 
kazanmış olması, gerekmektedir. 

Not: Yarış performans kriterleri ihale günü ve saati baz alınarak değerlendirilecektir. 
Genel Hükümler 

1- Başvuru mektupları İdari Şartnamenin 3. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte 

kapalı zarf içerisinde en geç 11.02.2022 Cuma günü saat 14.30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Genel Evrak Servisine verilmiş veya en geç bu saatte ulaşacak şekilde posta ile 

gönderilmiş olacaktır. Bu saate kadar belirtilen servise verilmeyen veya ulaşmayan Başvuru 
mektupları dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonucu şartları uyan Safkan Damızlık Aygırlar için 

pazarlık yapılacak, Pazarlığı yapılıp satın alınacak Damızlık Aygırlar, teknik şartnamede 
belirtilen sağlık ve spermatolojik muayenelerinin yapılabilmesi için pedigri belgelerinin aslı ile 

birlikte Genel Müdürlük tarafından belirlenecek İşletme Müdürlüğüne götürülecektir.  

2- İhale Konusu Aygır Alımı ile ilgili Teknik ve İdari Şartnameler Tarım İşletmeleri 
Genel Müdürlüğünde görülebilir ve temin edilebilir. 
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3- Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3’üncü maddesinin (a) bendi (istisna) 
kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğinin 64/e (pazarlık usulü) 
maddesi esaslarında yapılmaktadır. 

A D R E S : 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Karanfil Sokak No: 62   Bakanlıklar/ANKARA  
Tlf. : (0 312) 417 84 70 (5 Hat) 
Fax : (0 312) 417 78 39 
 1134/1-1 

—— • —— 
ŞOFÖRLÜK, OPERATÖRLÜK VE MUHTELİF ATÖLYE İŞÇİLİKLERİNE AİT 

HİZMET SATIN ALINACAKTIR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar TİM’de 2022 yılı Şoförlük, Operatörlük ve 

Muhtelif Atölye İşçiliklerine ait hizmet satın alınacaktır. 
Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve ilgili 

işletme müdürlüklerinde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret 
Daire Başkanlığı’ndan 300,00 TL karşılığında temin edebilirler. 

İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3’ünden 
az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Kesin teminat ihale tutarının % 6’sı oranında 
olacaktır. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 14/02/2022 Pazartesi günü saat 14.30’a 
kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde yapılacaktır. 
Geciken teklifler dikkate alınmaz. 
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 
Adres: 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA 
Tel  : (0 312) 417 84 70 (5 Hat) 
Faks : (0 312) 417 78 39 
    1156/1-1 

—— • —— 
İPTAL İLANI 

Şanlıurfa İli Haliliye Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Haliliye Belediyesine ait Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, Mehmetçik Mahallesi 

141 ada 1 numaralı taşınmazın satış ihale ilanı 21/01/2022 tarih ve 31726 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanmıştır. 

Söz konusu taşınmazın 03/02/2022 tarihinde yapılacak olan satış ihalesi 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 7/g. maddesi doğrultusunda iptal edilmiştir. 

İlan olunur. 
 1162/1-1 
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TEK KULLANIMLIK 135 GR’LIK HURDA ÇUVAL SATIŞI  
İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 
İşletme Müdürlüğünden:  

100 Ton (%+-30) Tek Kullanımlık 135 gr’lık Hurda Çuval Satışı TMO İhale 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 
Bolvadin/AFYONKARAHİSAR 

Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667  
Elektronik Posta Adresi : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 
Niteliği, türü ve miktarı : İşletme Müdürlüğümüze işyerlerinden gelen ve 

mevcut depolarımızdan üretime verilen haşhaş 
kapsüllerinden boşalan aylık yaklaşık olarak 10 ton 
(%+-30), yıllık tahmini 100 ton (%+-30) tek 
kullanımlık 135 gr’lık hurda çuvalların satışı. 

Teslim yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 
İhalenin Yapılacağı yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

Bolvadin/AFYONKARAHİSAR 
Tarihi ve saati : 14/02/2022 Pazartesi günü saat 14.30 
İhale tarihinde ihaleye katılımcı olmaması veya ihalede muhammen bedelin altında teklif 

bulunulması durumunda aynı şartlarda 21/02/2022 Pazartesi günü saat 14.30 da tekrar ihale 
edilecektir. 

Söz konusu işin kg muhammen bedeli 3,50 TL; Toplam muhammen bedeli 350,000.00TL 
Hurda Satışının geçici teminat miktarı 10,500.00 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. 

 1070/1-1 
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HAŞHAŞ KÜSPESİ (TARIMSAL ORGANİK GÜBRE VEYA ENERJİ ÜRETİMİ 
AMAÇLI) SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 
İşletme Müdürlüğünden:  

Yaklaşık Yıllık 15.000 Ton (+-%30) Haşhaş Küspesi (Tarımsal Organik Gübre veya 
Enerji Üretimi Amaçlı) Satışı TMO İhale 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 
Bolvadin/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 15.000 ton (+-%30) günlük 60 ton        
(+-%30) haşhaş kapsülü küspesinin (Tarımsal Organik 
gübre veya Enerji üretimi amaçlı) İşletme Müdürlüğü 
sahasından satışı.  

Teslim yeri  : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 
İhalenin Yapılacağı yer  : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

Bolvadin/AFYONKARAHİSAR  
Tarihi ve saati  : 15/02/2022 Salı günü saat 14:30 
İhale tarihinde ihaleye katılımcı olmaması veya ihalede muhammen bedelin altında teklif 

Bulunulması durumunda aynı şartlarda 22/02/2022 Salı günü saat 14:30 da tekrar ihale 
edilecektir. 

Söz konusu işin ton muhammen bedeli 109,17 TL; Toplam muhammen bedeli 
1.637.550,00TL Küspe Satışının geçici teminat miktarı 49.126,50- TL'dir. İhale dokümanları 
TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 150,00 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. Haşhaş küspesi tarımsal organik gübre veya 
Enerji üretimi amaçlı kullanılacaktır. Hayvansal yem olarak kullanılamaz. 

 1076/1-1 
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2 NOLU KUYU GİDAJI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
2 NOLU KUYU GİDAJI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 maddesinin (g) 

bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve 
Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre” Açık İhale Usulü “ihale edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
1- İdarenin  
a) Adı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı  
b) Adresi Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

67090 Zonguldak 
c) Telefon ve Faks Numarası 0372 259 47 88 - 0372 259 19 00 
ç) İhale Dokümanının 
Görülebileceği ve Satın 
Alınabileceği Yer 

1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa Mahallesi 
Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 68. 
Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin verileceği yer TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 
Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi zekai.kayik@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin  
a) Dosya No 2222007 
b) İKN 2022 / 50989 
c) Niteliği, Türü, Miktarı Mal alımı-2 Nolu Kuyu Gidajı Temini - 40 adet 
ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı 
Yer 

TTK Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve 
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 
Ambarı/Zonguldak 

d) İşe Başlama Tarihi Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından yüklenicinin 
kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe 
başlama talimatının tebliğinden itibaren teslim süreleri 
başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi İşe başlanmasını müteakip 45 takvim günüdür. 
3- İhalenin   
a) Yapılacağı Yer TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
b) Tarih ve saati 15.02.2022 Salı günü saat : 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 
Uygulanacak Kriterler : 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir 

4.1.1- a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 

b)-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.6 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi,  
4.1.7 Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8 İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge,  

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge, 

4.1.11 Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 
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5-Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 
Kriterler  

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1.- Bu madde boş bırakılmıştır. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yerli isteklilerin teklifleri ile yabancı 
isteklilerin tekliflerinin aynı baza getirilmesi amacıyla, yerli isteklilerin teslim yeri ve şartlarına 
göre yabancı isteklilerin aynı teslim ve şartlarda ki ilave tüm masraflar (nakliye, sigorta, vergi vb) 
yaklaşık olarak teklif bedeline ilave edilerek hesaplanacak döviz tutarı ihale tarihindeki TC 
Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. 
Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ise ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz 
kura göre eşitlenerek değerlendirme yapılacaktır 

8- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.  
9- Bu ihaleye Yerli İstekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir 
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11-Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 
Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 
teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Bu madde boş bırakılmıştır. 
13-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar:  
İlan olunur. 1059/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1192/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1166/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1166/2/1-1 

 



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 29 Ocak 2022 – Sayı : 31734 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1166/3/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1166/4/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1166/5/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1166/6/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1166/7/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1166/8/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1166/9/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1166/10/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1166/11/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1166/12/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1166/13/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1166/14/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1166/15/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1166/16/1-1 

 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 29 Ocak 2022 – Sayı : 31734 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1166/17/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1166/18/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1166/19/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1166/20/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1166/21/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1166/22/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1166/23/1-1 

 



29 Ocak 2022 – Sayı : 31734 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1166/24/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1166/25/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1166/26/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1166/27/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1166/28/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1166/29/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1166/30/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1167/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1167/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1167/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1193/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1194/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1195/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1196/1-1 

  

 



29 Ocak 2022 – Sayı : 31734 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1180/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1181/1-1 
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Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1177/1-1 
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Seğmen Su Mad. Mak. Gıd. İnş. Tur. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1169/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Hz. Akşemsettin Vakfı, İstanbul Anadolu 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.10.2021 

tarihinde kesinleşen 27.04.2021 tarihli ve E: 2020/227, K: 2021/184 sayılı kararı ile İstanbul 
Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin 23.09.2021 tarih ve D: 2021/1885, K: 2021/1762 
sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 
 1079/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Çankırı Üniversitesi Vakfı, Çankırı 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.01.2022 tarihinde 

kesinleşen, 25.11.2021 tarihli ve E: 2021/381, K: 2021/1273 sayılı kararı ile 22.12.2021 tarihli ek 
kararına istinaden dağılmıştır.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 1080/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Buldan’ı Güzelleştirme Kültür Varlıklarını Koruma ve Kalkındırma 

Sosyal Yardımlaşma Vakfı. (Buldan’ı Güzelleştirme Vakfı) 
VAKFEDENLER: Mehmet YAKIN, Mustafa MUSTAK, Osman KAYAN, Murat 

MORCA, Haluk ÇAKMAKCIOĞLU. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: Denizli. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Buldan Asliye Hukuk Mahkemesinin 21.01.2022 tarihinde kesinleşen 14.01.2022 tarihli 
tashih şerhli 28.09.2021 tarihli ve E: 2021/85 K: 2021/385 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Buldan’ın tarihi dokusunu kültürel varlıklarının tanıtımını yenileşme 
hareketlerinin önderliğini yapmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (AltmışbinTL) nakit. 
YÖNETİM KURULU: Mehmet YAKIN, Mustafa MUSTAK, Osman KAYAN, Murat 

MORCA, Haluk ÇAKMAKCIOĞLU. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Buldan’ı Güzelleştirme ve Turizm Derneği’ne devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 1095/1-1 

—— • —— 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLAN 
Üniversitemiz akademik birimlerinde ihtiyaç duyulan öğretim elemanı alımı ile ilgili 

olarak hazırlanan ilan metni 29.12.2021 tarih ve 31704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, 
ilanda aşağıda birim, bölüm, anabilim dalı belirtilen kadronun ilanı iptal edilmiştir. 

SN BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI 
K. UNVANI DERECE ADET ALES YDS ÖZEL ŞARTLAR 

20211219 

Sosyal 
ve 

Beşeri 
Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji 
Maneviyat    
Psikoloji 

Araştırma 
Görevlisi 

7 1 75 80 

Deneysel psikoloji, Gelişim 
Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Din 
Psikolojisi programlarından 
birisinde tezli yüksek lisans 
yapıyor olmak. Tezli yüksek 
lisans öğrencilerinin araştırma 
görevlisi kadrosuna atanması 
halinde bu kişilere eğitimlerini 
tamamladıktan sonra maneviyat 
psikolojisi alanında doktora 
eğitimi yaptırılacaktır. 

İlan olunur. 1176/1-1 
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Beykoz Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz çeşitli bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri 
(profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) ve 09.11.2018 Tarihli 30590 sayılı Resmî Gazete’de 
yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 
hükümleri uyarınca, öğretim görevlisi / araştırma görevlisi alınacaktır. 

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Beykoz 
Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak 
olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Başvurular için gerekli bilgi, belge ve başvuru şartlarına ayrıca www.ilan.gov.tr 
insan kaynakları kategorisinden veya www.beykoz.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

Adres:  
Beykoz Üniversitesi 
İnsan Kaynakları Müdürlüğü 
Orhan Veli Kanık Caddesi No: 114   34805 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL 
Tel: 0216 912 2252 

Birim Bölüm / Program Aranan Şartlar Unvan Sayı 

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 
(İngilizce)* 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Bilimi alanlarından birinde lisans 
veya doktora derecesi olmak; bilgisayar bilimleri, bilgisayar yazılımı 
veya bilgisayar donanımı alanlarında çalışmaları olmak 

Prof. Dr. 1 

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 
(İngilizce)* 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Bilimi alanlarından birinde lisans 
veya doktora derecesi olmak; bilgisayar bilimleri, bilgisayar yazılımı 
veya bilgisayar donanımı alanlarında çalışmaları olmak 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 
(İngilizce)* 

Endüstri Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması alanından birinde 
lisans veya doktora derecesi olmak 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Sanat ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Dijital Oyun 
Tasarımı 

Dijital Oyun Tasarımının ilgili alanlarından (Bilgisayar Mühendisliği, 
Bilişim Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Görsel İletişim Tasarımı, 
İletişim Tasarımı, Grafik Tasarımı, Animasyon, Çizgi Film 
Animasyon, Radyo, Televizyon ve Sinema, Sinema ve Medya, 
İletişim Bilimleri vb.) birinde doktora derecesine sahip olmak, Unity 
ve/veya Unreal Engine oyun motorları ile oyun geliştirme alanında 
çalışmalar yapmış olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
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Meslek 
Yüksekokulu 

Bilişim Güvenliği 
Teknolojisi 

Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve 
Kontrol Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği bölümlerinin 
birinden lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans 
mezunu olmak. 

Öğr. Gör. 
(Ders 

Verecek) 
1 

Meslek 
Yüksekokulu 

Bilgisayar 
Programcılığı 

Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve 
Kontrol Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği bölümlerinin 
birinden lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans 
mezunu olmak. 

Öğr. Gör. 
(Ders 

Verecek) 
1 

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 
(İngilizce)* 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, 
Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 
alanlarından birinde lisans derecesi olmak ve bu alanlardan birinde 
tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak 

Arş. Gör. 1 

*Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” 
gereğince belirlenen, İngilizce dilinde ders verebilme yeterliliğine sahip olmak koşulu 
aranmaktadır. 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI 
1. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe. 
2. Özgeçmiş (YÖK formatında). 
3. Adli Sicil Kaydı. 
4. İngilizce bölümlere başvurularda YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği 

kabul edilen bir sınavdan en az 85 dil puanı almış olmak. 
5. 2 adet fotoğraf. 
6. Nüfus cüzdanı sureti. 
7. Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora). 
8. Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi. 
9. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denklik 

belgesi 
10. Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 

yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite 
yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren Pdf formatında hazırlanmış 
CD/taşınabilir bellek. 

Profesör kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri içeren dosyaları 1 (bir) takım 
olarak dosya ve 6 (altı) takım olarak Pdf formatında hazırlanmış olan CD/taşınabilir bellek ile 
ilanın Resmî Gazete’de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri 
içeren dosyaları 1 (bir) takım olarak dosya ve 4 (dört) takım olarak Pdf formatında hazırlanmış 
olan CD/taşınabilir bellek ile ilanın Resmî Gazete’de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün 
içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir. 
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ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 
Öğretim Görevlisi:  
1. ALES sınavından en az 70 puan almış olmak. 
2. Belirtilen alanlarda lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak. 
3. LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM VEREN TÜRKÇE BÖLÜMLERE ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ başvurularında YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir 
sınavdan en az 50 dil puanı almış olmak. 

4. Lisans/Ön Lisans düzeyinde İNGİLİZCE EĞİTİM VEREN BÖLÜMLERE 
başvurularda YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan en az 
85 dil puanı almış olmak. 

5. Deneyim belirtilen kadro başvurularında belgelemek kaydıyla deneyim koşulunu 
sağlamak. 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 
Araştırma Görevlisi: 
1. ALES sınavından en az 70 puan almış olmak. 
2. İNGİLİZCE EĞİTİM VEREN BÖLÜMLERE BAŞVURULARDA EN AZ 85 YDS 

veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan dil puanı almış olmak. 
3. Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 
1. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe. 
2. YÖK formatında Türkçe Özgeçmiş  
3. Adli Sicil Kaydı. 
4. ALES belgesi. 
5. İngilizce eğitim veren bölümlere ve lisans düzeyinde eğitim veren bölümlere öğretim 

görevlisi/araştırma görevlisi kadrosuna başvurularda Yabancı Dil Belgesi. 
6. 2 adet fotoğraf. 
7. Nüfus cüzdanı sureti. 
8. Diplomaların fotokopisi (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). 
9. Onaylı transkript belgesi. 
10. Deneyim belirtilen kadro başvurularında e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu SGK 

hizmet dökümü. 
11. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış 

denklik belgesi. 
Başvurular, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, 

süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  
Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları www.beykoz.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. 
Araştırma Görevlisi Kadroları SINAV TAKVİMİ 
Başvuru Başlangıç Tarihi  : 29.01.2022 
Son Başvuru Tarihi   : 12.02.2022 
Ön Değerlendirme Tarihi  : 16.02.2022 
Giriş Sınavı Tarihi   : 18.02.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi   : 22.02.2022 
 1150/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 1060/1/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 1060/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 1060/3/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 1060/4/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 1060/5/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 1060/6/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 1061/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 29 Ocak 2022 – Sayı : 31734 

 
 1085/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
7352 Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanun
7353 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Altyapı

Projeleri Alanında İş Birliği Konulu Anlaşma Ek-1’in Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1970 ve 1973 Sayılı Kararları Çerçevesinde

Kabul Edilen 21/6/2011 Tarihli ve 2011/2001 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5132)

–– 6/12/1982 Tarihli ve 8/5752 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki “Merkezde Günlük
Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar”da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 5133)

–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın “Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi
İstanbul Ek Alanı” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5134)

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/21, 22, 23,

24, 25, 26, 27)

YÖNETMELİKLER
–– 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına

İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetim Yönetmeliği
–– Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

GENELGE
–– Basın ve Yayım Faaliyetleri ile İlgili 2022/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞ
–– Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar

Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/4)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ
- Resmî Gazete İlan Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri
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