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Yeni seçilen Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo’nun yemin törenine katılmak

üzere, 19 Ekim 2014 tarihinde Endonezya’ya gidecek olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin
CANİKLİ’nin dönüşüne kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve
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YÖNETMELİKLER

Sermaye Piyasası Kurulundan:

BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET,

ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/7/2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsalar

ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeli-

ğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Borsalar sermaye piyasası mevzuatı dışında kalan bir mevzuattan kaynaklanan ve-

ya herhangi bir mevzuattan kaynaklanmayan faaliyetlerde bulunmak için Kuruldan izin alırlar

ve esas sözleşmelerinde, söz konusu faaliyetlerden süreklilik arz edecek olanlara açıkça yer

verecek değişiklikleri yaparak, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alırlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) TCMB, Kurul tarafından Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve

(c) bentleri kapsamında yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunmak üzere faaliyet izni ve-

rilmiş olan yatırım kuruluşları ile diğer yetkili kurum ve otoriteler tarafından kuruluşuna veya

faaliyetine izin verilenlerden Kurulca uygun görülenler borsalara üye olabilirler.”

“(3) Borsaların yönetim kurulları tarafından piyasa, pazar, platform ve sistem bazında

borsaya üye olmaksızın işlem yapma yetkisi verilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Borsalarda olağandışı olumsuz gelişmelerin olması halinde, ilgili borsalarda iş-

lemlerin geçici olarak durdurulmasına karar verilebilir. Borsalarda işlemlerin beş işlem gününe

kadar geçici olarak durdurulmasına karar almak yönetim kuruluna aittir. Bu durum derhâl Ku-

rula bildirilir ve kamuya açıklanır.

(4) Yönetim kurulunun talebi üzerine borsalarda işlemlerin beş işlem gününden fazla

durdurulmasına karar almak Kurulun yetkisindedir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

19/7/2013 28712
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE

İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sermaye piyasası araçlarının ve Sermaye Pi-

yasası Kurulu tarafından uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin Borsa
İstanbul Anonim Şirketi bünyesinde güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir or-
tamda işlem görmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Kota alınma, kottan çıkarılma ile borsada işlem görme ve işlem görmenin durdurul-

ması,
b) Emirlerin iletilmesi ve eşleştirilmesi,
c) Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesi,
ç) Borsada işlem yapma yetkisi verilmesi,
d) Disiplin düzenlemelerinin yürütülmesi,
e) Borsa gelirleri ile bunların tahsili,
f) Uyuşmazlıkların çözülmesi,
g) Borsa, Borsanın pay sahipleri ve/veya piyasa işleticisi arasındaki muhtemel çıkar

çatışmalarının önüne geçilmesi,
ğ) Borsanın işletim, denetim ve gözetim sistemleri,
h) Piyasa oluşturma, işletme ve yönetilmesi
konularına ilişkin usul ve esasları düzenler.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası

Kanununun 67 nci maddesine dayanılarak çıkarılmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Borsa: Borsa İstanbul Anonim Şirketini,
b) Elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 3 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan elektronik imzayı,
c) Faaliyet aidatı: Faaliyet gösterilecek her bir piyasa, pazar, platform veya sistem için

bir defaya mahsus olmak üzere yatırılan aidatı,
ç) Fon kurucusu: Borsa yatırım fonu kurucusu portföy yönetim şirketlerini, bu Yönet-

meliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyette bulunan borsa yatırım fonlarının kurucula-
rını, konut finansmanı fonu ve varlık finansmanı fonunun kurucularını,

d) Genel Müdür: Borsa Genel Müdürünü,
e) Giriş aidatı: İşlem yapma yetkisi verilmeden önce bir defaya mahsus olmak üzere

yatırılan aidatı,
f) Güvence bedeli: İşlem yapma yetkisi verilenlerin, Borsa işlemleri dışındaki işlemler

nedeniyle Borsaya verdikleri zararlar ile süresi içinde yerine getirmedikleri Borsa işlemleri dı-
şındaki işlemlerden kaynaklanan yükümlülüklerini karşılamak üzere alınan bedeli,

g) Halka arz eden: Sahip olduğu sermaye piyasası araçlarını halka arz etmek üzere Ku-
rula başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişileri,
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ğ) İhraççı: Sermaye piyasası araçlarını ihraç eden, ihraç etmek üzere Sermaye Piyasası
Kuruluna başvuruda bulunan veya sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişileri ve
Borsa yatırım fonlarını, konut finansmanı fonlarını, varlık finansmanı fonlarını ve ipotek fi-
nansmanı kuruluşlarını,

h) İşlem görme: Yatırım araçlarının Borsada alım satıma konu olmasını,
ı) İşlem günü: Piyasaların, pazarların, platformların ve sistemlerin işlem yapılmak üzere

açık olduğu günleri,
i) İşlem yapma yetkisi verilenler: 19/7/2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları
Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde Borsaya üye olarak
veya üçüncü fıkrası çerçevesinde Borsaya üye olmadan işlem yapma yetkisi verilenleri,

j) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP): Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(k) bendinde tanımlanan sistemi,

k) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
l) Kotasyon: Sermaye piyasası araçlarının Borsada işlem görmesi için Borsa kotuna

alınmasını,
m) Kota alınmaksızın işlem görme: Sermaye piyasası araçlarının, kotasyon şartlarına

yönelik Borsa tarafından herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın Borsada işlem görmesini,
n) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
o) Piyasa danışmanı: Piyasa danışmanlığı görevini yerine getirmek üzere Borsa tara-

fından yetkilendirilen şirketi,
ö) Piyasa, pazar, platform ve sistem: İşlem gören yatırım araçlarının türlerine, işleyiş

esaslarına veya belirlenen diğer özelliklerine göre oluşturulan alım satım ortamlarını,
p) Seans: Borsa bünyesindeki piyasaların, pazarların, platformların ve sistemlerin alım

satım için açık oldukları zaman dilimini,
r) Sermaye piyasası araçları: Menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri

de dâhil olmak üzere Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını,
s) Sermaye piyasası kurumları: Kanunun 35 inci maddesinde sayılan kurumları,
ş) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketini,
t) Teminat: Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim

Esasları Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinde geçen teminatlar ile işlem teminatı ve di-
ğer teminatları,

u) Temsilci: İşlem yapma yetkisi verilenleri Borsa veya takas ve saklama işlemlerinde
temsil edebilen ve temsil ettiği kişi veya kuruluş adına kendisine elden tebligat yapılabilen ki-
şiyi,

ü) Üye: Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esas-
ları Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilenlerden Borsada iş-
lem yapmak üzere Yönetim Kurulunca yetkilendirilenleri,

v) Yatırım aracı: Sermaye piyasası araçlarını ve Kurul tarafından uygun görülen diğer
sözleşmeleri, belgeleri ve kıymetleri,

y) Yatırım kuruluşu: Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendinde tanım-
lanan kuruluşları,

z) Yıllık aidat: İşlem yapma yetkisi verilenlerin her bir takvim yılı için ödemek zorunda
oldukları aidatı,

aa) Yönetim Kurulu: Borsa Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Borsada İşlem Yapma Yetkisi

İşlem yapma yetkisi verilmesi
MADDE 5 – (1) Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve De-

netim Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu tara-
fından belirlenen ve Kurulca onaylanan esaslar dahilinde Borsa bünyesindeki piyasaların, pa-
zarların, platformların ve sistemlerin birinde veya birkaçında sadece işlem yapma yetkisi almak
veya hem işlem yapma yetkisi almak hem de üye olmak üzere Borsaya başvuruda bulunulabilir.

(2) Borsaya yapılacak başvurunun yetkili imzaları taşıyan ve ekinde gerekli belgeleri
içeren bir dilekçe ile yapılması zorunludur. Dilekçede Borsada işlem yapılması talep edilen pi-
yasa, pazar, platform veya sistem belirtilir.

(3) Başvuru dilekçesine;
a) Esas sözleşme,
b) Ortaklık paylarının dağılımı,
c) Şirketin merkez adresi ve iletişim bilgileri,
ç) Yöneticilerin özgeçmişleri,
d) Bilgi işlem sistemleri ve teknolojik altyapıya ilişkin bilgiler,
e) İlgili personele ilişkin bilgiler,
f) Kullanılan muhasebe programına ve altyapısına ilişkin genel bilgiler,
g) Olağanüstü durum planı,
ğ) İlgili mevzuat çerçevesinde talep edilecek diğer bilgi ve belgeler
eklenir.
(4) Borsa personeli işlem yapma yetkisi verilmesi talebinde bulunanlar nezdinde ince-

leme yapabilir. Yapılacak incelemeler sonucunda; Yönetim Kurulu, Borsa düzenlemelerinde
öngörülen şartların sağlanıp sağlanmadığına karar verir.

(5) İşlem yapma yetkisi verilmesi talebi ile başvuranların, işlem yapma yetkisi veril-
mesine ilişkin Yönetim Kurulu kararının kendilerine bildirilmesinden itibaren 1 aylık süre içe-
risinde, üye olup olmamalarına bağlı olarak aşağıdakilerden ilgili olanlarını yatırmaları gerekir:

a) Giriş aidatı, faaliyet göstermek üzere başvurdukları her bir piyasa, pazar, platform
veya sistem için faaliyet aidatı, yıllık aidat, ilgili teminatlar.

b) Güvence bedeli.
(6) Giriş aidatı ve faaliyet aidatları iade edilmez. Yıllık üyelik aidatlarının kıstelyevm

usulü ile iade edilip edilmeyeceğine Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.
(7) Giriş aidatı, güvence bedeli, faaliyet aidatı ve yıllık aidat tutarları ve bunlara ilişkin

esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Kurul onayı ile yürürlüğe girer.
(8) Bu maddenin 5 inci fıkrasındaki yükümlülüklerin tamamını belirtilen sürede yerine

getirmeyenlerin başvuruları işlemden kaldırılır. Yönetim Kurulu bir ayı aşmamak şartıyla ek
süre verebilir. Başvuru sürecinin yeniden başlamasına Yönetim Kurulu karar verir.

(9) Yükümlülükleri yerine getirerek işlem yapma yetkisi alanların faaliyet alanlarını ve
faaliyet kapsamını gösterir belge almaları gerekir.

(10) Herhangi bir piyasa, pazar, platform veya sistemde işlem yapma yetkisi verilmiş
olanlar, sonradan diğer piyasa, pazar, platform veya sistemde faaliyette bulunacakları veya iş-
lem yapma yetkileri geçici olarak durdurulanlar yeniden faaliyete geçecekleri zaman Yönetim
Kurulu tarafından belirlenen şartların yerine getirildiğini gösteren belgelerin ekli olduğu bir
dilekçe ile Borsaya başvurur. Bu başvurular için de Yönetim Kurulu, ilgili nezdinde inceleme
yaptırabilir.
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(11) Yönetim Kurulunca işlem yapma yetkisi verilenler, Borsada kurulan piyasa, pazar,
platform veya sistemlerin her biri için ilgili düzenlemelerde belirlenen esaslar çerçevesinde iş-
lem yapabilirler.

(12) Bu maddedeki hususlara ilişkin olarak her bir piyasa, pazar, platform, sistem, ya-
tırım aracı ve işlem yapma yetkisi verilenler için Yönetim Kurulunca ayrı usul ve esaslar be-
lirlenebilir. Bu esaslar Kurulun onayı ile yürürlüğe girer.

TCMB’ye ilişkin istisna
MADDE 6 – (1) TCMB, Borsanın piyasalarında, pazarlarında, platformlarında ve sis-

temlerinde işlem yapmaya yetkili olup Borsa düzenlemelerinde yer alan; üyeliğe kabul, işlem
yapma yetkisi verilmesi, teminat, denetim ve disiplin ile ilgili yükümlülüklere tabi değildir.
Ayrıca aidatlardan, emirlerden ve işlemlerden alınan ücret ve borsa payı, kota alma ve kotta
kalma ücretleri ile sair ücretlerden muaftır.

İşlem yapma yetkisi verilenlerin temsili
MADDE 7 – (1) İşlem yapma yetkisi verilenler, şekli ve şartları Borsa tarafından be-

lirlenen temsil belgelerini düzenleyerek kendilerini temsil edecek temsilcileri Borsaya bildi-
rirler. Temsilcilerde aranacak şartlar ve nitelikler ile bunların durumlarında meydana gelen de-
ğişikliklerin bildirilme esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Yönetim Kurulunca, birinci fıkradaki hususlara ilişkin olarak her bir piyasa, pazar,
platform ve sistem için ayrı usul ve esaslar belirlenebilir.

İşlem yapma yetkisi verilenlerin yükümlülükleri
MADDE 8 – (1) İşlem yapma yetkisi verilenler;
a) Müşterilerine ve diğer işlem yapma yetkisi verilenlere karşı iyi niyet ve dürüstlük il-

kelerine uygun davranmak,
b) Sermaye piyasası mevzuatına, Borsa düzenlemelerine, Borsaca alınan kararlara, ilgili

diğer düzenlemelere ve Borsa düzenine ve disiplinine uygun hareket etmek,
c) Müşterilerine ve diğer üçüncü şahıslara karşı doğabilecek mali ve hukuki sorumlu-

luğu teminat altına alan ve Borsa tarafından öngörülen genel ve özel mahiyetteki sigorta ve di-
ğer konulardaki düzenlemelere uymak,

ç) Borsa düzenlemelerinde öngörülen teminatları süresi içinde yatırmak ve teminat yük-
seltilmesine karar verildiğinde veya teminatı eksildiğinde süresi içinde teminatını tamamlamak,

d) Borsa veya Borsa personeli tarafından yapılacak incelemelere müsaade etmek, iste-
necek her türlü bilgi ve belgeyi vermek, gerekli yardımı ve kolaylığı göstermek,

e) Borsa işlemlerine ilişkin olarak yıllık faaliyet sonuçlarıyla, finansal tablolarının, ba-
ğımsız denetim raporlarının ve Borsa tarafından talep edilecek diğer rapor ve belgelerin birer
örneğini, ilgili düzenlemelerde öngörülen sürelerde Borsaya vermek,

f) Açtıkları davaları ve başlattıkları icra takiplerini derhal, aleyhlerine açılan davaları
ve başlatılan icra takiplerini öğrendikleri tarihte Borsaya bildirmek,

g) Borsa payı ile diğer aidat ve mali yükümlülükleri süresi içinde ödemek,
ğ) Suiistimalleri, yolsuzlukları ve Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere

aykırı olacak şekilde gerçekleştirilen işlemleri önleyici denetim süreçlerini oluşturmak ve ge-
rekli tedbirleri almak,

h) Müşteriler tarafından Borsada gerçekleştirilmek üzere verilen emirleri müşteri tali-
matlarına ve Borsa düzenlemelerine uygun şekilde Borsaya iletmek,

ı) Borsa sistemine gönderdiği emirlerle ilgili olarak mevcut riskleri en aza indirecek
her türlü kontrolü yapmak, izleme ve kontrol uygulamalarını oluşturmak, Borsa bilişim sis-
temlerinin ve piyasa, pazar, platform ve sistemlerinin işleyişinin güvenliğini test edici, tehdit
edici veya tehlikeye sokabilecek nitelikte hiçbir girişimde bulunmamak, kendi çalışanlarının
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veya üçüncü şahısların Borsa tarafından kendilerine tahsis edilen imkânlar ve bilişim altyapı-
sından yararlanarak Borsa bilişim sistemlerinin ve Borsa piyasa, pazar, platform ve sistemle-
rinin işleyişini engelleyecek, riske atacak, yanlış çalışmasına neden olabilecek her türlü girişimi
engellemek üzere tüm tedbirleri almak, Borsa bilişim sistemlerine yönelik oluşabilecek yetkisiz
erişim, yetkisiz bilgi dağıtımı ve yetkisiz bilgi paylaşımı girişimlerinde bulunmamak, söz ko-
nusu risklerin en aza indirilmesine yönelik kontroller uygulamak,

i) İşlem yapma yetkisi verildikten sonra mali durumlarında, ortaklarında veya ortakla-
rının sermaye paylarında, yönetim kurulu üyelerinde, denetçilerinde ve üst düzey yöneticileri
ile imzaya yetkili personelinde, adres ve iletişim bilgilerinde ve temsilcilerinin yetkilerinde
meydana gelen değişiklikler ile her bir faaliyet için çıkarılan düzenlemelerde belirtilen konu-
lardaki değişiklikleri gerçekleştiği tarihte Borsaya bildirmek,

zorundadırlar.
(2) İşlem yapma yetkisi verilenlerin tabi olacakları diğer yükümlülükler Yönetim Ku-

rulu tarafından belirlenir.
Temsilcilerin yükümlülükleri
MADDE 9 – (1) Temsilcilerin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:
a) İyi niyet ve dürüstlük ilkelerine uygun davranmak.
b) Sermaye piyasası mevzuatına, Borsa düzenlemelerine, Borsaca alınan kararlara, ilgili

diğer düzenlemelere, Borsa düzenine ve disiplinine uygun hareket etmek.
c) Borsa veya Borsa görevlileri tarafından istenecek her türlü bilgi ve belgeyi vermek.
ç) Borsa görevlilerine gerekli yardım ve kolaylığı göstermek.
(2) Temsilcilerin tabi olacağı diğer yükümlülükler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Teminatlar
MADDE 10 – (1) Borsada işlem yapma yetkisi verilenlerin, Borsada işlem yapma yet-

kisi verilmesi veya işlemleri dolayısıyla müşterilerine, diğer işlem yapma yetkisi verilenlere
ve Borsaya verebilecekleri zararlara karşılık olmak üzere ya da Borsaya karşı yükümlülüklerini
zamanında yerine getirmemesi halinde kullanılmak üzere Türk Lirası, TCMB tarafından ser-
bestçe alım satımı yapılan yabancı paralar, borsa adına bloke edilen Türk Lirası ve döviz mev-
duat, kıymetli madenler, devlet borçlanma senetleri, TCMB tarafından ihraç edilen likidite se-
netleri, kira sertifikaları ya da banka teminat mektubu şeklindeki teminatlardan Borsaca uygun
görülenleri yatırmaları gerekir. Bunlar dışında teminat olarak kabul edilebilecek varlıklar, Yö-
netim Kurulunca belirlenir ve Kurul onayına sunulur.

(2) Yatırılan teminatın miktarına, teminatların tahsiline, eksik kalan kısmının tamam-
lanmasına, kullanılmasına, serbest bırakılmasına ve zararların teminatlardan karşılanmasına
ilişkin usul ve esaslar; işlem yapma yetkisinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde temi-
natın geri verilme zamanı ve şartları ile diğer hususlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir
ve Kurul onayına sunulur. Risk yönetim esasları ve yatırılan teminatın değerlemesine ilişkin
usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Yönetim Kurulu; işlem yapma yetkisi verilenlerin işlem hacmini, faaliyetlerini, mali
durumunu, risk unsurlarını ve uygun göreceği diğer kriterleri dikkate alarak gerektiğinde daha
yüksek tutarda teminat yatırılmasını zorunlu kılabilir.

(4) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki hususlara ilişkin olarak her bir piyasa,
pazar, platform ve sistem için ayrı usul ve esaslar belirlenebilir.

İşlem yapma yetkisinin tedbiren kaldırılması
MADDE 11 – (1) Denetim esnasında ya da diğer herhangi bir yolla, mali durumunun

yükümlülüklerini karşılayamayacak ölçüde zayıfladığının veya saklama hesaplarında önemli
açıkların oluştuğunun tespit edilmesi, yetkili otoritelerce veya kuruluşlarca faaliyetlerinin, takas
ya da saklama üyeliklerinin geçici olarak durdurulması veya iptal edilmesi, teminatlarının ta-
mamlanmaması veya Borsa personeli tarafından yapılacak denetimlere müsaade edilmemesi
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halinde işlem yapma yetkisi beş işlem gününe kadar Genel Müdür tarafından tedbiren kaldırı-
labilir ve durum Kurula bildirilir. İşlem yapma yetkisinin beş işlem gününden fazla süreyle
tedbiren kaldırılmasına Yönetim Kurulunca karar verilir ve durum Kurula, gerektiğinde ilgili
merkezi takas ve saklama kuruluşları ile Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine bildirilir.

İşlem yapma yetkisinin iptal edilmesi veya geçici olarak kaldırılması
MADDE 12 – (1) İşlem yapma yetkisi, işlem yapma yetkisi verilenlerin, Borsa düzen-

lemelerinde belirlenmiş olan şartları yitirmeleri veya haklarında verilen iflas kararının kesin-
leşmesi veya 53 üncü madde çerçevesinde disiplin hükümlerine aykırılık nedeniyle Yönetim
Kurulu kararı ile iptal edilir.

(2) Borsa düzenlemelerinde yer alan şartları yitirmesi nedeniyle işlem yapma yetkisi
iptal edilenlere, bu Yönetmelikte ve ilgili diğer düzenlemelerdeki yükümlülükleri yerine ge-
tirmek şartıyla yetkileri iade edilebilir.

(3) İşlem yapma yetkisi, disiplin hükümlerine aykırılık nedeniyle Yönetim Kurulu kararı
ile geçici olarak kaldırılabilir.

(4) İşlem yapma yetkisinin iptal edilmesi veya geçici olarak kaldırılmasına ilişkin ka-
rarlar Kurula, gerektiğinde ilgili merkezi takas ve saklama kuruluşları ile Türkiye Sermaye Pi-
yasaları Birliğine bildirilir.

İşlem yapma yetkisinden feragat
MADDE 13 – (1) İşlem yapma yetkisinden feragat etmek isteyenler durumu yazılı ola-

rak Borsaya bildirirler. İşlem yapma yetkisinden feragat amacıyla yapılan başvurular Yönetim
Kurulu tarafından karara bağlanır. Feragat talebinin kabulüne ilişkin kararlar Kurula bildirilir.

(2) Feragat talebi kabul edilerek işlem yapma yetkileri iptal edilenlerin, tekrar işlem
yapma yetkisi alabilmeleri için bu Yönetmelikteki ve ilgili diğer düzenlemelerdeki yükümlü-
lükleri yerine getirmeleri gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kotasyon

Borsa kotuna almada uygulanacak esaslar
MADDE 14 – (1) Sermaye piyasası araçlarının Borsa kotuna alınmasında yetkili merci

Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu sınırları açıkça belirlenmiş olmak şartıyla bu yetkisini
kısmen veya tamamen Genel Müdüre devredebilir.

(2) Sermaye piyasası araçlarının Borsa kotuna alınmasına ilişkin esaslar yönetim ku-
rulunca belirlenir ve Kurulca onaylanır.

(3) Bir sermaye piyasası aracının kota alınabilmesi için Yönetim Kurulu tarafından be-
lirlenen kotasyon şartları; ihraççının faaliyet süresi, finansal ve hukuki durumu, özsermayesi,
halka arz edilen sermaye piyasası aracının piyasa değeri, halka açıklık oranı, ihraç tutarı ve
benzeri ölçütler çerçevesinde belirlenir. Sermaye piyasası araçlarının türüne, işlem göreceği
piyasaya, pazara, platforma ve sisteme, ihraççının ve ihraçtan alım yapacak yatırımcıların özel-
liklerine göre farklı kota alma şartları belirlenebilir. Bazı piyasa, pazar, platform ve sistemlerde
sermaye piyasası araçlarının kote edilebilmesi için olumlu görüş içeren piyasa danışmanı raporu
şartı aranabilir.

(4) Borsa yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklıklarının ortaklık hakkı veren
sermaye piyasası araçları Borsa tarafından herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın ve karar
tesis edilmeksizin Kurul tarafından izahnamenin onaylanmasını takiben fon kurucusu veya ih-
raççı tarafından yapılan başvuru üzerine Borsa kotuna alınır

(5) Yabancı kuruluşlarca Türk Lirası ve yabancı para cinsinden ihraç edilecek veya daha
önce ihraç edilmiş olan depo sertifikaları dâhil sermaye piyasası araçları ile yurt içi yerleşik
kurumların yurt dışında ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarının kotasyonunda bu Yönetmelikte
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yer alan kotasyon esasları uygulanır. Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek yabancı borsaların
ana pazarlarında işlem gören sermaye piyasası araçları, izahnamenin Kurul tarafından onay-
lanması şartıyla herhangi bir şart aranmadan kote edilebilir.

(6) Ortaklıkların Borsa kotunda bulunan paylarına karşılık bedelli ve/veya bedelsiz ser-
maye artırımları nedeniyle ihraç edecekleri payları, sermaye artırımı sonucu oluşan yeni ser-
mayenin Ticaret siciline tescil edilmesini takiben başka bir işlem ve karar tesis edilmesine
gerek kalmaksızın Borsa kotuna alınır.

(7) Payları Borsa kotunda bulunan bir ortaklığın, payları Borsa kotunda bulunmayan
bir başka ortaklığa devredilmesi ya da birleşme suretiyle yeni bir ortaklık kurulması durumla-
rında, devralan veya yeni kurulan ortaklıklar için bu Yönetmeliğin kota alma esasları uygulanır.

(8) Payları Borsa kotunda olan ortaklıkların aktiflerinin bir kısmının ayni sermaye ola-
rak konulması suretiyle mevcut ortaklık yapısı korunarak kısmi bölünme yoluyla yeni bir or-
taklık kurulması halinde, kurulacak yeni ortaklığın kotasyon şartlarını sağlaması esas olup Yö-
netim Kurulu bu şartlardan bazılarının aranmamasına karar verebilir.

(9) Sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte ya da bu orana bağlı ol-
maksızın yönetim kontrolüne sahip olan, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi
ve Kontrol Kanunu ekinde sayılan Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli
İdarelere ait olan veya bu ortaklıkların aynı oranda sermaye payına veya bu orana bağlı olmak-
sızın yönetim kontrolüne sahip oldukları iştirakleri tarafından yahut bizzat bu İdareler tarafın-
dan ihraç edilen/edilecek sermaye piyasası araçları herhangi bir işlem ve karar tesis edilmesine
gerek kalmaksızın Borsa kotuna alınır. Aynı Kanun kapsamındaki mahalli idareler, bu idarelere
ait ortaklıklar ve bu ortaklıkların aynı oranda sermaye payına sahip oldukları iştirakleri tara-
fından yahut bizzat bu İdareler tarafından ihraç olunacak sermaye piyasası araçlarının kotasyon
başvurularında bu Yönetmeliğin kota alma esasları uygulanır.

(10) TCMB ve Hazine Müsteşarlığı veya Hazine Müsteşarlığı tarafından kurulan varlık
kiralama şirketleri ile Hazine Müsteşarlığı tarafından görevlendirilen kamu sermayeli kurum-
larca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilmiş sermaye piyasası araçları her-
hangi bir karar ve işlem tesisine gerek kalmaksızın Borsa kotuna alınmadan işlem görür.

Kotasyon başvurusu
MADDE 15 – (1) Borsaya yapılacak kotasyon başvurusu, ihraççı, halka arz eden, fon

kurucusu, ihraççı ile birlikte piyasa danışmanı veya ihraca aracılık eden yatırım kuruluşu tara-
fından bir dilekçe ile yapılır.

(2) Borsaya sunulan bilgilerdeki ve belgelerdeki yanlışlıklardan ya da noksanlıklardan
ihraççı veya fon kurucusu, halka arz edenler, ihraca aracılık eden yatırım kuruluşu, birden çok
yatırım kuruluşunun aracılık ettiği ihraçlarda konsorsiyum veya eş liderleri, piyasa danışmanı,
varsa garantör ve bağımsız denetçi, kusurlarına ve durumun gereklerine göre sorumludur. Bu
kuruluşlar sermaye piyasası aracının Borsada işlem görmeye başlamasından önce bu bilgilerin
ve belgelerin içeriği ile ilgili önemli değişiklikler ve gelişmeler olması hâlinde Borsaya derhâl
yazılı olarak bilgi verir.

(3) Piyasa danışmanı olabilecek şirket türleri Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Kurul
tarafından belirlenir. Piyasa danışmanının yetkilendirilme, performans değerleme, çalışma usul
ve esasları ile piyasa danışmanına uygulanacak yaptırımlara ilişkin hususlar Yönetim Kurulu
tarafından düzenlenir.

Kottan çıkarma
MADDE 16 – (1) Kottan çıkarma şartları ihraççının veya fon kurucusunun finansal ve

hukuki durumu, kamuyu aydınlatma usul ve esaslarına uyumu, ihraççının iflası, esas faaliyet-
lerinin sürdürülmesi için gerekli şartların kaybedilmesi, kotasyon ücretlerini ödeme durumu,
ilgili mevzuata, Borsa tarafından yapılacak düzenlemelere ve alınacak kararlara uyulmaması,
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Borsaca istenecek bilgilerin verilmemesi, eksik veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge verilmesi
ve benzeri hususlar dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Kurul onayına
sunulur.

(2) Kottan çıkarma şartlarından birinin oluşması halinde Borsa kotunda bulunan ser-
maye piyasası araçları Yönetim Kurulu kararı ile Borsa kotundan çıkarılabilir. Yönetim Kurulu
sınırları açıkça belirlenmiş olmak şartıyla bu yetkisini kısmen veya tamamen Genel Müdüre
devredebilir. Kottan çıkarma kararı verilmeden önce gerekli görmesi halinde ilgili ihraççı veya
fon kurucusu durumunu düzeltmesi için uyarılabilir, bunlara süre verilebilir ve bunlar için uy-
gun görülen tedbirler alınabilir.

(3) Süreleri dolan veya itfa olan sermaye piyasası araçları, sürelerinin dolduğu veya
itfa oldukları tarihte herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmaksızın Borsa kotundan çıkmış
sayılır.

(4) İhraççılar veya fon kurucuları Borsa kotunda bulunan sermaye piyasası araçlarının
kottan çıkarılması isteğiyle Borsaya başvuruda bulunabilirler. Sermaye piyasası araçlarının,
ihraççının veya fon kurucusunun kendi isteği ile kottan çıkarılmasında yetkili merci Genel Mü-
dürdür.

(5) Sermaye piyasası araçları kottan çıkarılan ihraççının veya fon kurucusunun Borsada
işlem gören diğer sermaye piyasası araçlarının bulunması halinde, söz konusu sermaye piyasası
araçları da kottan çıkarılabilir.

(6) Sermaye piyasası araçlarının Borsa kotundan çıkarılması halinde kotasyon ücretleri
iade edilmez.

(7) Ortaklıkların Borsa kotunda bulunan paylarından sermaye azaltımları nedeniyle azal-
tılan sermayelerini temsil eden payları, yeni sermayenin ticaret siciline tescil edilmesini takiben
başka bir işlem ve karar tesis edilmesine gerek kalmaksızın Borsa kotundan çıkarılır.

(8) Yönetim Kurulu, Borsa kotundan sürekli çıkarılmış olan sermaye piyasası araçları-
nın bu Yönetmelikte belirtilen kotasyon esasları ve/veya kottan çıkma şartları göz önüne alı-
narak tekrar Borsa kotuna alınmalarına karar verebilir.

Kotta kalma
MADDE 17 – (1) Borsa, kotta bulunan sermaye piyasası araçlarının, 14 ve 16 ncı mad-

deler dikkate alınarak belirlenecek kotta kalma şartlarına uyduğunu yılda en az bir kez olmak
üzere düzenli olarak gözden geçirir ve gözden geçirmeye ilişkin sonuçları Kurula bildirir.

Kota alınmayan sermaye piyasası araçları
MADDE 18 – (1) Borsa kotuna alınmayan sermaye piyasası araçları Borsa tarafından

herhangi bir karar alınmaksızın Kurulun onayıyla kota alınmadan işlem görebilir. TCMB ve
Hazine Müsteşarlığı veya kuracakları şirketler tarafından ihraç edilmiş sermaye piyasası araç-
ları için Kurul onayı aranmaz.

İhraççıya ve fon kurucusuna ilişkin incelemeler
MADDE 19 – (1) Borsa personeli, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümü kapsamında ko-

tasyonla ilgili işler çerçevesinde ilgili ihraççı, iştirakler ve bağlı ortaklıkları veya fon kurucusu
nezdinde inceleme yapabilir. Bu incelemeler çerçevesinde Borsa personeli tarafından ilgili her
türlü bilgi ve belge istenebilir, hesap ve işlem inceleme kapsamına alınabilir. İlgililerin bu in-
celemelere müsaade etmeleri, Borsa personeline gerekli yardımı ve kolaylığı göstermeleri, ha-
zırlanan tutanakları imzalamaları, Borsa tarafından yapılacak düzenlemelerde öngörülen yü-
kümlülüklere uymaları gerekir.

Kotasyon ücretleri
MADDE 20 – (1) Kotasyon ücretleri;
a) Başvuru,
b) Kota alma,
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c) Kotta kalma,
ç) Yeniden kota alma,
d) Toptan Satışlar Pazarı pazar kaydı,
ücretlerinden oluşur.
(2) Kotasyon ücretleri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Kurul tarafından onay-

lanır.
(3) Kota alma, kotta kalma, yeniden kota alma ücretleri, sermaye piyasası araçları Borsa

kotunda olmayan ancak Borsada işlem gören ortaklıklar ve ihraççılar için de uygulanır.
(4) Kamu kuruluşları, merkezi yurt dışında olan ortaklıklar, uluslararası finansal kuru-

luşlar ile merkez bankaları ve hükümetler tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarından
alınacak kotasyon ücretleri için farklı tarife tespit edilebilir.

(5) Sermaye piyasası araçlarının geçici veya sürekli olarak Borsa kotundan çıkarılması
halinde kotasyon ücretleri iade edilmez.

Kota alma ücretinin belirlenmesine ilişkin esaslar
MADDE 21 – (1) Ortaklık haklarını temsil eden sermaye piyasası araçlarının Borsa

kotuna alınması için yapılan başvurular ile pazar geçiş başvurularında maktu olarak belirlenen
başvuru ücreti alınır. Başvuru ücreti başvurunun kabul edilmesi halinde ilk alınacak kotta kalma
ücretinden mahsup yoluyla iade edilir. Başvurusu kabul edilmeyen veya başvurusunu geri çeken
ortaklıklara, ödedikleri başvuru ücreti iade edilmez.

(2) Ortaklık haklarını temsil eden sermaye piyasası araçları için kota alma ücreti alın-
maz. Ortaklık haklarını temsil eden sermaye piyasası araçları Borsa kotunda olan ortaklıkların
yapmış olduğu ilave kota alma başvurularında, artırılan sermayelerinin nominal tutarı üzerinden
ilave kota alma ücreti alınır.

(3) Kurulun 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pay Tebliği
(VII-128.1)’nin 9 uncu maddesi kapsamında satışa hazır bekletilen ortaklık haklarını temsil
eden sermaye piyasası araçlarının satışının gerçekleşmesi sonucu kota alınan ortaklık haklarını
temsil eden sermaye piyasası araçlarından ücret alınmaz.

(4) Borçluluğu temsil eden sermaye piyasası araçları için kota alma ücreti ihraç tutarı
üzerinden hesaplanır.

(5) Borsa yatırım fonları için kota alma ücreti, fon tutarı üzerinden hesaplanır.
(6) Varantlar ve sertifikalar için açılan her yeni işlem sırasına ilişkin maktu bir kota

alma ücreti alınır.
(7) Borsada işlem görmeyen nitelikte olan ortaklık haklarını temsil eden sermaye pi-

yasası araçları için toptan satışlar pazarı satış işlemlerinde, toplam satış tutarı üzerinden toptan
satışlar pazarı pazar kaydı ücreti alınır ve işlemin gerçekleştirilmesini izleyen 7 iş günü içeri-
sinde ödenir. Borsada işlem gören nitelikteki ortaklık haklarını temsil eden sermaye piyasası
araçlarının, sermaye artırım yöntemiyle gerçekleştirilen satış işlemlerinden ücret alınmaz. Or-
takların sahip olduğu ortaklık haklarını temsil eden sermaye piyasası araçlarının satışı duru-
munda satış işlemlerinden ilave kota alma tarifesiyle aynı oranda ücret alınır.

(8) Bu madde kapsamında belirlenen ücretler tebliğ tarihini izleyen 7 iş günü içerisinde
ödenir.

Kotta kalma ücretinin belirlenmesine ilişkin esaslar
MADDE 22 – (1) Sermaye piyasası araçları Borsa kotunda bulunan ortaklıklar, ilgili

sermaye piyasası araçları Borsa kotunda kaldıkları sürece her yıl kotta kalma ücreti öderler.
Bu ücret, kota alma ücretinin ödendiği veya ortaklık hakkını temsil eden sermaye piyasası araç-
larının kota alındığı yıl alınmaz.

a) Ortaklık haklarını temsil eden sermaye piyasası araçları için kotta kalma ücreti, ait
olduğu yılın Mayıs ayı sonu itibarıyla ortaklığın Borsa kotunda bulunan nominal sermayesi
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üzerinden hesaplanan tutar ve yıllık ortalama toplam piyasa değeri üzerinden hesaplanan tutarın
toplamından oluşur. Ortaklık haklarını temsil eden sermaye piyasası araçları Borsada işlem
gören ortaklıklardan, yılın ilk 5 ayı içerisinde payları Borsa kotundan çıkarılanlar için ilgili
yıla ilişkin kotta kalma ücreti, ortaklıkla ilgili alınan Yönetim Kurulu karar tarihi itibariyle he-
saplanır. Ortaklık haklarını temsil eden sermaye piyasası araçları Borsa kotunda olmayan ancak
Borsada işlem gören ortaklıklardan da aynı esaslarda ücret alınır.

b) Borçluluğu temsil eden sermaye piyasası araçları için alınacak ücret her tertibin ait
olduğu yılın Mayıs ayı sonu itibariyle nominal bakiyesi üzerinden hesaplanır. Borsada işlem
gören borçluluğu temsil eden sermaye piyasası araçlarından, yılın ilk 5 ayında itfa olanların il-
gili yıla ilişkin kotta kalma ücreti önceki yılın Aralık ayı sonu itibariyle Borsa kotunda bulunan
bakiyenin nominal değeri üzerinden hesaplanır.

c) Borsa yatırım fonları için Kotta kalma ücreti, ait olduğu yılın Mayıs ayı sonu itiba-
riyle Borsa kotunda bulunan fon tutarı üzerinden hesaplanır.

ç) Varantlar ve sertifikalar için kotta kalma ücreti alınmaz.
d) Diğer sermaye piyasası araçları için, kotta kalma ücretinin hesaplanma esas ve usul-

leri Yönetim Kurulunca belirlenir ve Kurul tarafından onaylanır.
(2) Bu madde kapsamında belirlenen ücretler tebliğ tarihini izleyen 7 iş günü içerisinde

ödenir.
Yeniden Kota Alma Ücreti
MADDE 23 – (1) Geçici olarak kottan çıkarılan sermaye piyasası araçlarının tekrar

Borsa kotuna alınması durumunda ortaklıklar tarafından yeniden kota alma ücreti, ilave kota
alma ücret tarifesine göre hesaplanır ve tebliğ tarihini izleyen 7 iş günü içinde ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Borsada İşlem Görme ve İşlem Görmenin Durdurulması veya Sonlandırılması

Borsada işlem görme
MADDE 24 – (1) Yatırım araçları Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ve Kurulca

onaylanacak esaslar çerçevesinde Borsa bünyesindeki piyasalarda, pazarlarda, platformlarda
ve sistemlerde işlem görürler.

(2) Hangi dayanak varlıklar üzerine türev araçların işlem göreceğine ve bu araçların
asgari unsurlarına Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Kurul tarafından karar verilir. Bu asgari
unsurlar şunlardır:

a) Sözleşmenin türü,
b) Sözleşme vadesi,
c) Sözleşmelerin uzlaşma şekli,
ç) Uzlaşma fiyatı hesaplama yöntemi,
d) Teminat hesaplama yöntemi,
e) Opsiyonun tipi ve sınıfı.
İşlem görmenin geçici olarak durdurulması
MADDE 25 – (1) Genel Müdür, aşağıda yazılı durumlardan birinin varlığı hâlinde,

ilgili yatırım aracının ve/veya ilgili yatırım aracına dayalı diğer yatırım araçlarının işlemlerini
geçici olarak durdurabilir:

a) Yatırımcıların yatırım aracına ilişkin kararlarını etkileyecek önemde bilgiler oldu-
ğunun veya açıklama yapılacağının öğrenilmesi ve bu bilgilerden işlem yapma yetkisi verilen-
lerin ve yatırımcıların seans içinde haberdar edilmesinin gerekli görülmesi.

b) Bir yatırım aracı için sağlıklı bir piyasa teşekkül etmesini önleyecek şekilde anormal
piyasa hareketlerinin oluşması veya işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engelleyici
maddi unsurların ortaya çıkması.
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c) Yatırım aracının ihraççısının ya da fon kurucusunun daha önce aynı konuda uyarılmış
olmasına rağmen, Borsa tarafından istenen bilgileri, belgeleri ve elektronik ortamda tutulanlar
dâhil kayıtları vermemesi, zamanında veya istenen şekliyle vermemesi, incelemelere veya de-
netimlere müsaade etmemesi.

(2) Genel Müdür, bir yatırım aracına ilişkin Borsa işlemlerini en fazla beş işlem günü
için durdurabilir. Beş işlem gününü aşan süreler için Yönetim Kurulu kararı gereklidir.

(3) Genel Müdür, birinci fıkradaki yetkilerini görevlendireceği Genel Müdür Yardım-
cısına veya Genel Müdür Yardımcılarına devredebilir.

(4) Bir yatırım aracının Borsada işlem görmesinin geçici olarak durdurulması hâlinde
bu durum gerekçesiyle birlikte KAP’ta duyurulur ve Kurula bildirilir.

(5) Yönetim Kurulu, işlem görmenin geçici olarak durdurulmasına ilişkin olarak piya-
salar, pazarlar, platformlar ve sistemler bazında uygulama esaslarını belirlemeye yetkilidir. Söz
konusu esaslar Kurul onayına sunulur.

Borsada işlem görmenin sürekli olarak sonlandırılması
MADDE 26 – (1) Yatırım araçlarının Borsada işlem görmesinin sürekli olarak sonlan-

dırılması için gereken şartlar ve esaslar piyasa, pazar, platform ve sistem bazında Yönetim Ku-
rulu tarafından belirlenerek Kurul onayına sunulur.

(2) Yatırım araçlarının Borsada işlem görmesinin sürekli olarak sonlandırılması halinde
bu durum gerekçesiyle birlikte KAP’ta duyurulur ve Kurula bildirilir.

Yabancı para birimi üzerinden işlem görme
MADDE 27 – (1) Yönetim Kurulu, belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde, yatırım

araçlarının Borsada yabancı para cinsinden işlem görmesine karar verebilir.
Borsa dışı işlemlerin Borsaya bildirimi ve tescili
MADDE 28 – (1) Yatırım kuruluşları tarafından Borsada işlem gören, kote olan veya

Borsa kaydında bulunan menkul kıymetler ile ilgili olarak Borsa dışında yapılan alım satım
işlemlerinin Yönetim Kurulunun belirlediği ve Kurulun onayladığı şartlarla Borsaya tescil et-
tirilmesi gerekir. Borsaya tescil edilen işlemlere ilişkin bilgiler Yönetim Kurulunun belirleye-
ceği usul ve esaslar çerçevesinde kamuya duyurulabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Emirlerin İletilmesi ve Eşleştirilmesi

Müşteri emirlerinin veriliş şekli
MADDE 29 – (1) Müşteriler, Borsada işlem gören yatırım araçlarına ilişkin alım satım

emirlerini Kurul düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapma yetkisi verilenlere iletirler. Müşte-
rilerin, işlem yapma yetkisi verilenlere ait farklı iletişim kanallarından Borsaya erişimine ilişkin
usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Borsaya iletilen emirler Borsada işleme dönüşmeden önce Yönetim Kurulunca be-
lirlenen usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapma yetkisi verilenler tarafından değiştirilebilir
veya iptal edilebilir.

(3) İşlem yapma yetkisi verilenler, müşterilerinin verecekleri alım satım emirlerini kıs-
men veya tamamen kabul etmeyebilirler. Ancak bu halde gerekçesiyle birlikte durumu müşte-
rilerine veya onların temsilcilerine derhal bildirmeleri gerekir.

(4) Müşteriler tarafından Borsada gerçekleştirilmek üzere verilen ve işlem yapma yet-
kisi verilenler tarafından kabul edilen emirler, Borsaya iletilir.

Emirlerin Borsaya iletilmesi
MADDE 30 – (1) İşlem yapma yetkisi verilenler Yönetim Kurulu tarafından piyasa,

pazar, platform ve sistem bazında belirlenen emir tiplerine uygun emirleri, Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen yöntemlerle ve emir iletim araçlarını kullanarak Borsaya iletirler veya
iletilmesini sağlarlar.
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(2) Borsaya iletilen emirler; Yönetim Kurulunca belirlenen ve Kurulca onaylanan usul
ve esaslar çerçevesinde ilgili yatırım aracının işlem gördüğü piyasa, pazar, platform ve sistem-
lerin seanslarına, ilgili seanslarda geçerli olan emir kabul sürelerine, emir kabul esaslarına ve
işlem yöntemlerine, emir-işlem kurallarına göre kabul edilirler veya reddedilirler.

Emirlerin eşleştirilmesi
MADDE 31 – (1) Yönetim Kurulu tarafından; piyasalar, pazarlar, platformlar, sistemler,

işlem gören yatırım araçları, emir türleri ve belirlenmiş olan seans bölümleri bazında farklı iş-
lem yöntemleri ve eşleştirme esasları belirlenebilir.

(2) Yatırım araçlarının Borsa’da alım satımında, temel olarak “tek fiyat” ve “çok fiyat”
işlem yöntemlerinin kullanılması esastır. Bu işlem yöntemleri Yönetim Kurulu tarafından be-
lirlenen ilke ve esaslar çerçevesinde, ayrı ayrı veya bir arada kullanılabilir.

a) Tek fiyat yöntemi, bir yatırım aracı için Borsaya iletilen emirlerin Borsa tarafından
belirlenen zaman dilimleri boyunca toplanarak gün içinde bir kere veya birden fazla kez tekrar
edilmek suretiyle en çok işlem miktarını gerçekleştirecek şekilde ve belirlenen öncelik ve işlem
kurallarına uygun olarak tek bir işlem fiyatından eşleştirilmesi yöntemidir.

b) Çok fiyat yöntemi, bir yatırım aracı için Borsaya iletilen emirlerin Borsa tarafından
belirlenen işlem süreleri boyunca sürekli olarak ve belirlenen öncelik ve işlem kurallarına uy-
gun olarak farklı fiyat seviyelerinden eşleştirilmesi yöntemidir.

(3) Piyasalara, pazarlara, platformlara ve sistemlere iletilen ve kabul edilen bütün emir-
lere Borsa sistemi tarafından bir emir numarası verilir. Emir numarası verilen emirler, Yönetim
Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde geçerli olan emir, işlem ve öncelik kurallarına
göre bekleyen diğer emirlerle eşleştirilerek işleme dönüşür ya da işleme dönüşmeden ilgili
emir defterine kaydedilir.

(4) Borsa sistemine kaydedilen emirlerin eşleştirilmesinde öncelik kuralı olarak sırasıyla
fiyat ve zaman önceliği kuralları uygulanır. Fiyat önceliği kuralı, daha düşük fiyatlı satım emir-
lerinin, daha yüksek fiyatlı satım emirlerinden; daha yüksek fiyatlı alım emirlerinin ise daha
düşük fiyatlı alım emirlerinden önce karşılanmasını; zaman önceliği kuralı da fiyat eşitliği ha-
linde sisteme zaman açısından daha önce kaydedilen emirlerin öncelikli karşılanmasını ifade
eder.

(5) Borsa bünyesindeki piyasalarda, pazarlarda, platformlarda ve sistemlerde uygula-
nacak işlem türleri, emir türleri ve bunlara ilişkin işleyiş esasları Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir ve Kurul onayına sunulur.

(6) Borsa tarafından gerek görülmesi halinde belirlenen kurallar çerçevesinde faaliyette
bulunmak ve piyasanın işleyişine destek olmak üzere piyasa yapıcı ve/veya likidite sağlayıcılar
görevlendirilebilir. Piyasa yapıcıların ve likidite sağlayıcıların faaliyette bulunacağı piyasa, pa-
zar, platform ve sistemler ile tabi olacakları kurallar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Oluşan fiyatların ve işlemlerin Borsa kaydına alınması, ilgililere bildirilmesi ve
ilanı

MADDE 32 – (1) Borsada gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ilişkin fiyatlar ve iş-
lem miktarları Borsa kaydına alınır.

(2) Borsada gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ilişkin bilgiler Borsa tarafından be-
lirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili taraflara bildirilir. Söz konusu bilgiler hakkında her-
hangi bir uyuşmazlık oluşması durumunda Borsa kayıtları esas alınır.

(3) Borsa tarafından kayda alınan fiyatlar ve işlem miktarları, Yönetim Kurulunca be-
lirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ilan edilir.

(4) Borsa bünyesindeki değişik piyasalar, pazarlar, platformlar ve sistemlerde gerçek-
leşen işlemler için farklı kayda alma ve ilan şartları belirlenebilir.
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Emirlerin ve işlemlerin Borsa tarafından iptali
MADDE 33 – (1) Aşağıdaki şartların varlığı hâlinde, işleme taraf olan işlem yapma

yetkisi verilenlerden en az birinin başvurusu üzerine veya re’sen, bekleyen emirlerin veya ger-
çekleşen işlemlerin tamamı veya bir kısmı Borsa tarafından iptal edilebilir.

a) Bilgisayar sistemlerinden kaynaklanan hatalar.
b) İşlem yapma yetkisi verilenlerden en az biri veya Borsa personeli tarafından alım

satım sistemlerine iletilen hatalı emir veya emirler sonucunda gerçekleşen işlemler.
c) İşlem yapma yetkisi verilenlerin ve/veya işlem gören yatırım araçlarının işlemlerini

durduracak diğer maddi unsurlar.
(2) İptal işlemi, seansın tamamına veya bir bölümüne ilişkin olarak gerçekleştirilebilir.

Emir gönderen taraflar ve/veya işlem gören yatırım araçları bazında emir veya işlem iptali ger-
çekleştirilebilir.

(3) İptal kararı; birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerindeki şartların varlığı hâlinde Genel
Müdür veya görevlendirilen Genel Müdür Yardımcıları; (b) bendindeki şartın varlığı hâlinde
ise Genel Müdür, görevlendirilen Genel Müdür Yardımcıları veya ilgili Piyasa Müdürü tara-
fından alınabilir.

(4) İptal kararları, aynı gün KAP’ta ilan edilir.
(5) Borsa bünyesindeki piyasalarda, pazarlarda, platformlarda ve sistemlerde sermaye

piyasası araçlarının ihracına yönelik olarak birincil piyasada girilen emirler veya gerçekleşen
işlemler için Yönetim Kurulu tarafından ilave iptal kuralları belirlenebilir.

ALTINCI BÖLÜM
Gerçekleşen İşlemlere İlişkin Yükümlülükler

Borsa işlemi ve Borsa işleminin takası
MADDE 34 – (1) Borsa işlemi; alım satım emirlerinin Borsaya iletilmesini, bu emir-

lerin Borsa kurallarına göre eşleştirilmesini ve bu surette gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yü-
kümlülüklerin Borsanın ve ilgili takas ve saklama kuruluşlarının düzenlemelerinde belirtilen
yöntemlerle ve süreler içerisinde yerine getirilmesini ifade eder.

(2) Borsa, takas işlemlerini kendi bünyesinde yapabileceği gibi, bir merkezi takas ku-
ruluşunu da görevlendirebilir. Borsanın bu konudaki kararı Kurulun onayına tabidir.

(3) Borsa, takas işlemlerinin Borsa bünyesinde gerçekleştirilmesi halinde, 30/5/2013
tarihli ve 28662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve
Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine tabi olur ve işlem teminatları, te-
merrüt ve garanti fonu ile ilgili ve gerekli diğer düzenlemeleri yapar.

Alım satım yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve temerrüt
MADDE 35 – (1) Borsada alım satım, peşin esasına göre Türk lirası ile yapılır. Peşin

esası, alım satım işlemlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin işlemin Borsada yapıldığı gün
itibariyle kesinleşmesi ve bedelin ödenmesi ile teslimin Borsa düzenlemelerinde ve ilgili mev-
zuatta öngörülen sürelerde ve yöntemle yapılmasını ifade eder.

(2) Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat çerçevesinde piyasa, pazar, platform ve sistem ba-
zında işlemlerin yabancı para birimi ile yapılmasına, bedelin yabancı para birimi üzerinden
ödenmesine ve peşin esası dışında işlem yapılmasına karar verebilir. Kanunun 52 nci madde-
sinin altıncı fıkrası hükmü saklıdır.

(3) Kesinleşen alım satım işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin mevzuatta öngörülen süre
ve yöntemler çerçevesinde yerine getirilmesi şarttır. Belirlenen süreler içinde yükümlülüğünü
yerine getirmeyenler herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Te-
merrüt hâlinin sona erdirilmesi için yapılacak işlemler ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
yerine getirilir.
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Brüt takas ve depo şartı
MADDE 36 – (1) Genel Müdür gerekli gördüğü hallerde; piyasa, pazar, platform, sis-

tem, yatırım aracı, ihraççı, fon kurucusu, işlem yapma yetkisi verilenler ya da emir veren veya
işlem yapan gerçek veya tüzel kişi bazında brüt takas zorunluluğu veya belirli bir süreyle pi-
yasa, pazar, platform, sistem, yatırım aracı veya yatırımcı bazında, iletilen alım satım emirleri
için emir konusu nakit tutarın ve/veya yatırım araçlarının bir kısmının veya tamamının Borsaya,
işlem yapma yetkisi verilenlere, bir bankaya veya takas ve saklama kuruluşuna, emir Borsaya
iletilmeden önce depo edilmiş olması şartını getirebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Piyasaların, Pazarların, Platformların ve Sistemlerin Oluşturulması,

İşletimi ve Yönetimi

Borsada oluşturulan piyasalar, pazarlar, platformlar ve sistemler
MADDE 37 – (1) Yönetim Kurulu kararı ile Borsada yatırım araçlarının, ihraççıların,

alıcıların ve satıcıların nitelikleri, kota alma, işlem görme ya da alım satım şartları, likidite du-
rumları ve benzeri ölçütler dikkate alınarak yatırım araçlarının işlem göreceği farklı piyasalar,
pazarlar, platformlar ve sistemler kurulabilir. Her bir piyasa, pazar ve platform için farklı işleyiş
kuralları oluşturulabilir. Borsa bünyesindeki piyasalar, pazarlar ve platformlar aynı sistem üze-
rinde işletilebileceği gibi, ayrı ayrı veya gruplandırılarak farklı sistemler üzerinde de işletilebilir.
Yönetim Kurulu bu konuda gerekli düzenlemeleri yapar ve Kurul onayına sunar.

(2) Yönetim Kurulu kararı ile piyasalar, pazarlar, platformlar ve sistemler birleştirile-
bilir, kısmen veya tamamen kapatılabilir; gerektiğinde işletimde kullanılan altyapılar yenilenip,
değiştirilebilir; piyasaların, pazarların, platformların ve sistemlerin emir, işlem ve işleyiş esas-
larında değişiklikler yapılabilir.

(3) Borsa bünyesinde faaliyette bulunan piyasaların, pazarların, platformların ve sis-
temlerin şartlarından veya altyapıdan kaynaklanan ve işlemlerin düzenli, güvenilir bir şekilde
gerçekleşmesini engelleyen veya engelleyebilecek unsurlar, gelişmeler ve beklenmedik olaylar
gibi olağanüstü durumların ortaya çıkması hâlinde Genel Müdür, işlemlerin sürdürülmesi ama-
cıyla ilgili piyasaların, pazarların, platformların ve sistemlerin emir, işlem ve işleyiş esaslarında,
olağanüstü durum devam ettiği sürece, seansın açılış ve kapanış saatlerini değiştirmek, işlemleri
durdurmak veya kısıtlamak, günlük fiyat değişim limitlerini değiştirmek gibi geçici değişik-
likler yapmaya ve bu değişiklikleri uygulamaya yetkilidir.

Piyasaların, pazarların, platformların ve sistemlerin işletimi ve yönetimi
MADDE 38 – (1) Borsa, bünyesinde oluşturulan piyasaları, pazarları, platformları ve

sistemleri ölçeklendirerek işlem gören yatırım araçlarının niteliği ve gerektirdiği alım satım
şartları doğrultusunda alım satım emirlerinin güvenli ve hızlı bir şekilde iletilmesine, eşleşti-
rilmesine, gerçekleşen işlemlerin ve oluşan fiyatların tespitine ve ilanına, emir ve işlem bilgi-
lerinin veri tabanlarına kaydedilerek erişime ve kullanıma hazır halde saklanmasına imkân sağ-
layan teknik altyapıyı, donanımı ve yazılımları temin eder.

(2) Borsa, borsacılık faaliyetlerini yürütürken günlük işleyişinde karşılaşabileceği her
türlü kesintiye karşı iş sürekliliği planlarını yapar.

(3) Yönetim Kurulu bu kapsamda gereken idari, teknik ve mali düzenlemeleri yapar.
Piyasaların, pazarların, platformların ve sistemlerin geçici olarak kapatılması
MADDE 39 – (1) Olağan dışı gelişmelerin meydana gelmesi hâlinde, Borsa bünyesinde

faaliyette bulunan piyasaların, pazarların, platformların veya sistemlerin beş işlem gününe ka-
dar geçici olarak kapatılmasına Yönetim Kurulu karar verebilir. Yönetim Kurulu bu yetkisini
Genel Müdüre devredebilir. Beş işlem gününü aşan durumlarda Yönetim Kurulu karar alır ve
onaylanmak üzere Kurula iletir.
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(2) Borsanın piyasa, pazar, platform veya sistem bazında kapatılma nedenlerine, kapa-
tılma sürelerine ve yeniden açılış tarihlerinin kamuoyuna duyurulmasına ilişkin usul ve esaslar
Yönetim Kurulunca belirlenir.

Borsanın çalışma zamanı
MADDE 40 – (1) Borsa bünyesindeki piyasalarda, pazarlarda, platformlarda ve sis-

temlerde seans yapılacak günleri ve saatleri Yönetim Kurulu belirler. Ayrıca Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen olağan dışı durumlarda geçerli olmak üzere, seans yapılacak günler ve
seans saatleri piyasa, pazar, platform ve sistem bazında Genel Müdür tarafından belirlenebilir
ve KAP’ta duyurulur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Denetim ve Gözetim

Borsanın düzenleme, denetim ve gözetim yetkisi
MADDE 41 – (1) Borsa, Kanunla ve diğer mevzuatla kendisine verilen yetkilere ve

görevlere; Kanun kapsamında yürütülecek borsacılık faaliyetlerine; Borsa işlemlerinin güve-
nilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil, dürüst ve rekabetçi bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanmasına;
ihlallerin önlenmesi amacıyla tedbir alınmasına yönelik düzenlemeler yapmaya, bu düzenle-
melere uyulup uyulmadığını tespit etmek amacıyla denetim ve gözetim faaliyetleri icra etmeye
ve sistemler kurmaya görevli ve yetkilidir.

Denetim faaliyeti
MADDE 42 – (1) Denetim faaliyeti;
a) Borsa bünyesindeki piyasalarda, pazarlarda, platformlarda ve sistemlerde işlem yap-

ma yetkisi verilenler ile bunların temsilcilerinin ve Borsada faaliyet gösteren sermaye piyasası
kurumlarının,

b) Yatırım araçları Borsaya kote olan veya Borsada işlem gören ihraççıların ve fon ku-
rucularının,

c) Emir veren veya işlem yapan gerçek ya da tüzel kişilerin,
ç) Borsa düzenlemelerine tabi diğer kurumların ve kuruluşların,
borsacılık faaliyetlerine ilişkin her türlü işlerinin, işlemlerinin, hesaplarının ve sistem-

lerinin Borsa düzenlemelerine uygunluğunun ve/veya Borsaya gönderdikleri bilgilerin doğru-
luğunun tespit edilmesi amacıyla yürütülen inceleme, denetleme, değerlendirme ve raporlama
işlerinden ve işlemlerinden oluşur.

(2) Kanunun Geçici 9 uncu maddesi uyarınca, Borsa dışında yapılan alım satım işlem-
lerinin yatırım kuruluşları tarafından Borsanın belirlediği ve Kurul tarafından onaylanan şartlara
uygun olarak Borsaya tescil ettirilip ettirilmediğinin tespiti Borsanın denetim faaliyeti kapsa-
mında yerine getirilir.

Gözetim faaliyeti
MADDE 43 – (1) Borsa işlemlerinin güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil, dürüst ve

rekabetçi bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması ve Kanuna aykırı olacak şekilde gerçekleşti-
rilen işlemlerin tespit edilmesi amacıyla bünyesinde gerekli gözetim sistemini kurar ve her
türlü önleyici tedbirleri alabilir. Borsa gözetim konusunda kendisine Kurulca verilecek diğer
görevleri de yerine getirir.

Tedbirler ve yaptırımlar
MADDE 44 – (1) Borsa, denetim ve gözetim faaliyetleri kapsamında tespit edilen ay-

kırılıklar, usulsüzlükler, hatalı ve hileli eylemler ile ilgili olarak durumun niteliğine göre ge-
rektiği hallerde ilgilileri uyarabilir, bunlardan aykırılıkların giderilmesini isteyebilir, haklarında
Borsa düzenlemelerinde belirtilen disiplin cezalarını ve diğer müeyyideleri uygulayabilir.
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(2) Genel Müdür; ihlallerin, yatırım araçlarının serbest rekabet şartları altında kolay ve
güvenli bir şekilde alınıp satılabilmesini, piyasalarda aynı niteliktekilere adil işlem ilkeleri ge-
liştirilmesini, makul bir ekonomik veya finansal gerekçeyle açıklanamayan, piyasaların güven,
açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylemlerin ve işlemlerin önlenmesini,
Borsa işlemlerinin güvenilir, dürüst ve rekabetçi bir şekilde gerçekleşmesini ve sağlıklı fiyat
teşekkül etmesini teminen veya Kurulun yazılı talebine bağlı olarak piyasa, pazar, platform,
sistem, yatırım aracı, ihraççı, fon kurucusu, işlem yapma yetkisi verilenler ya da emir veren
veya işlem yapan gerçek veya tüzel kişi bazında, 36 ncı maddede belirtilen brüt takas ve depo
şartı dahil olmak üzere her türlü önleyici tedbiri alabilir.

(3) Başta Kanunun 106 ncı ve 107 nci maddelerinde tanımlanan bilgi suiistimali ve pi-
yasa dolandırıcılığı suçları ve Kurulun Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (VI-104.1)’nde belir-
lenen eylemler olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına aykırılık teşkil eden eylemlerin veya
Borsa kurallarının ağır ihmal ve kasıtla ihlal edildiğinin tespiti hâlinde durum raporlanarak
Kurula bildirilir.

(4) Borsaca alınacak tedbirlerin kapsamına, uygulanmasına ve duyurulmasına ilişkin
usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir. Borsa bünyesindeki piyasalarda, pazarlarda, plat-
formlarda ve sistemlerde işlem yapma yetkisi verilenler ile faaliyet gösteren sermaye piyasası
kurumları, tedbirlerin uygulanması için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.

Bilgi ve belge verme yükümlülüğü
MADDE 45 – (1) Borsa ya da denetim ve gözetimle görevlendirilen Borsa personeli,

borsacılık faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli gördükleri hususlarda Borsa bünyesindeki piya-
salarda, pazarlarda, platformlarda ve sistemlerde işlem yapma yetkisi verilenler ile bunların
temsilcilerinden ve faaliyet gösteren sermaye piyasası kurumlarından; yatırım araçları Borsada
işlem gören veya Borsaya kote olan ihraççılardan ve fon kurucularından; emir veren veya işlem
yapan gerçek veya tüzel kişilerden ya da Borsa düzenlemelerine tabi diğer kurumlardan ve ku-
ruluşlardan bilgi ve belge isteyebilir, bunların tüm defterlerini, belgelerini, elektronik ortamda
tutulanlar dâhil tüm kayıtlarını ve benzeri bilgi ihtiva eden vasıtalarını ve/veya bilgi sistemlerini
inceleyebilir, bunlara erişimin sağlanmasını isteyebilir ve örneklerini alabilir, Borsanın kullan-
dığı veri tabanlarına ya da uygulamalara Borsa tarafından belirlenecek şekillerde ve şartlarda
bilgi girişinin ve/veya aktarımının yapılmasını isteyebilir, ilgililerin işlemlerini ve hesaplarını
denetleyebilir, sözlü ve yazılı beyanlarını alabilir ve gerekli tutanakları düzenleyebilir.

(2) İlgililer, Borsanın veya denetim ve gözetimle görevlendirilen Borsa personelinin
birinci fıkrada sayılan isteklerini yerine getirmekle ve düzenlenen tutanakları imzalamakla yü-
kümlüdürler. İmzadan imtina edilmesi hâlinde bunun sebepleri tutanakta açıkça belirtilir.

(3) Bilgi ve belge istenen taraflar, Borsanın görev alanına giren hususlarda özel mev-
zuatında yer alan gizliliğe ve sır saklamaya ilişkin hükümlere dayanarak bilgi vermekten imtina
edemezler.

İşbirliği ve bildirim yükümlülüğü
MADDE 46 – (1) Borsa, Kanunda düzenlenen suçlar ile piyasa bozucu eylemlerin ön-

lenmesi, denetimi veya gözetimi ile Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelerin etkin bir şe-
kilde uygulanması amacıyla, Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, diğer
borsalardan ve ilişkili kurumlardan gerekli her türlü teknik desteğin sağlanmasını, yardım ve
bilgi paylaşımında bulunulmasını isteyebilir.

(2) Borsa, denetim ve gözetim faaliyetleri kapsamında, yabancı borsalar ve uluslararası
kuruluşlar ile karşılıklılık ilkesi çerçevesinde işbirliği ve bilgi paylaşımında bulunabilir.

(3) Borsa, denetim ve gözetim başta olmak üzere borsacılık faaliyetleri ile ilgili konu-
larda kamu kurumlarından ve kuruluşlarından etkin işbirliği kapsamında yardım ve destek talep
edebilir.

(4) Bu madde kapsamında yapılan bilgi paylaşımı, işlemler ve eylemler Kanun ve diğer
mevzuatta yer alan sır saklama yükümlülüğüne ve gizlilik kurallarına aykırılık oluşturmaz.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Uyuşmazlık ve Disiplin

Uyuşmazlıkların çözümünde yetki
MADDE 47 – (1) İşlem yapma yetkisi verilenlerin kendi aralarındaki Borsa işlemle-

rinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, taraflardan birinin, işlem yapma yetkisi verilenler ile müş-
terileri arasındaki aynı nitelikteki uyuşmazlıklar ise müşterinin başvurusu hâlinde Yönetim
Kurulu tarafından çözümlenir. Uyuşmazlıkların çözümünde Yönetim Kuruluna Uyuşmazlık
Komitesi yardımcı olur.

(2) Uyuşmazlığın çözümüne ilişkin kararın yerine getirilmesinde Borsaya herhangi bir
sorumluluk atfedilemez.

(3) Tarafların uyuşmazlığa ilişkin olarak yargı mercilerine başvuru hakkı saklıdır.
Uyuşmazlık başvurusu ve çözümüne ilişkin usul ve esaslar
MADDE 48 – (1) Uyuşmazlık başvurusu yazılı bir dilekçeyle ve Yönetim Kurulu ta-

rafından belirlenip Kurul tarafından onaylanan uyuşmazlık hizmet bedeli ödenerek yapılır.
(2) Başvurunun usulüne uygun olmaması ve verilen süre içerisinde usule ilişkin aykı-

rılıkların giderilmemesi hâlinde Uyuşmazlık Komitesi tarafından başvurunun yapılmamış sa-
yılmasına karar verilir. Bu durumda, uyuşmazlık hizmet bedeli ödenmiş ise bu bedel ilgiliye
iade edilir.

(3) Uyuşmazlığa konu ilk Borsa işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yıl içinde
yapılmayan başvurular Borsa tarafından incelenmez. Bu durumda, uyuşmazlık hizmet bedeli
ödenmiş ise bu bedel ilgiliye iade edilir.

(4) Başvurunun şekli, dilekçede bulunması gereken unsurlar, uyuşmazlık komitesinin
çalışma usul ve esasları ile uyuşmazlığın incelenmesine, çözümüne ve karara bağlanmasına
ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Kurulca onaylanır.

Uyuşmazlık kararına itiraz
MADDE 49 – (1) Yatırım kuruluşlarının kendi aralarındaki veya müşterileri ile olan

ve Borsa işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin Yönetim Kurulu kararında yer alan
tutarın Kanunun 84 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre belirlenen meblağdan fazla olması
hâlinde, kararın tebliğinden itibaren on beş gün içerisinde taraflarca Borsa kanalı ile Kurula
itiraz edilebilir.

(2) Kurulun uyuşmazlıkları çözümlemeye dair kararları nihaidir.
Uyuşmazlık dosyasının işlemden kaldırılması
MADDE 50 – (1) Şikayetten vazgeçilmesi, sulh olunması veya yargıya başvurulması

hâllerinde, Uyuşmazlık Komitesi tarafından uyuşmazlık dosyasının işlemden kaldırılmasına
karar verilir.

(2) Tarafların sulh yoluyla anlaşması veya tahkime ya da yargı yoluna başvurması hâ-
linde, işlem yapma yetkisi verilenler durumu öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Bor-
saya yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

(3) Başvurunun yapılmamış sayılması, şikayetten vazgeçilmesi, tahkim ya da yargı yo-
luna başvurulması veya tarafların sulh olmaları hâlinde aynı uyuşmazlık hakkında Borsaya ye-
niden başvuru yapılamaz.

(4) Ödenen uyuşmazlık hizmet bedeli, şikayetten vazgeçilmesi, tahkim ya da yargı yo-
luna başvurulması veya tarafların sulh olmaları hâllerinde iade edilmez ve Borsaya gelir kay-
dedilir. Başvuru sahibinin kısmen veya tamamen haklı bulunması halinde başvurusu hakkında
verilecek karar kapsamında ödemiş olduğu hizmet bedelinin karşı tarafça kendisine ödenmesine
karar verilir.
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Disiplin soruşturmasında yetki
MADDE 51 – (1) 53 üncü maddede sayılan disiplin cezası gerektiren fiiller kapsamında

disiplin soruşturması yapmakla Disiplin Komitesi görevli ve yetkilidir. Disiplin Komitesinin
kuruluşu, görevleri, toplantı ve karar nisabı, çalışma usul ve esasları, raportörlüğü ve benzeri
hususlar Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir ve Kurul onayına sunulur. Disiplin Komitesince
ulaşılan sonuçları karara bağlama yetkisi Yönetim Kurulundadır.

Disiplin cezalarının çeşitleri
MADDE 52 – (1) İşlem yapma yetkisi verilenlere ve/veya temsilcilerine verilecek di-

siplin cezaları şunlardır:
a) Uyarı: İlgiliye, daha dikkatli ve özenli hareket etmesi gerektiğinin yazı ile bildiril-

mesidir.
b) Kınama: İlgilinin kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.
c) Para cezası: İlgiliye 5.000 TL’den 50.000 TL’ye kadar para cezası verilmesidir.
ç) İşlem yapma yetkisinin veya temsilciliğin geçici olarak kaldırılması: İlgilinin, Yö-

netim Kurulunca fiilin mahiyetine ve önemine göre belirlenecek, üç ayı aşmayan bir süre için
doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Borsaya ait bir veya birden fazla piyasada, pazarda, plat-
formda ve sistemde işlem yapma yetkisinin ve/veya temsilciliğinin kaldırılmasıdır.

d) İşlem yapma yetkisinin veya temsilciliğin iptal edilmesi: İlgilinin Borsaya ait tüm
piyasalarda, pazarlarda, platformlarda ve sistemlerde işlem yapma yetkilerinin ve/veya tem-
silciliğinin iptal edilmesidir.

Disiplin cezalarını gerektiren fiiller
MADDE 53 – (1) 52 nci maddede belirtilen cezaları gerektiren fiiller şunlardır:
a) Uyarı:
1) Borsa düzenlemelerinin, Borsaca alınan kararların veya müşteri emirlerinin yerine

getirilmesinde dikkat ve özen göstermemek.
2) Borsa dâhilinde genel ahlak, terbiye ve nezaket kurallarına aykırı davranmak.
3) Borsanın veya Borsada görev yapanların çalışma düzenini ve disiplinini bozucu şe-

kilde davranmak.
b) Kınama:
1) Borsa düzenlemelerinin, Borsaca alınan kararların veya müşteri emirlerinin yerine

getirilmesinde kusurlu davranmak.
2) Borsanın veya Borsa personelinin imajını ve itibarını zedeleyici mahiyette asılsız

beyanda veya yayında bulunmak.
c) Para cezası:
1) Temsilcilerinin veya diğer personelinin suiistimallerine veya yolsuzluklarına, dene-

tim eksikliği sonucu sebebiyet vermek.
2) Yöneticilerinin ve çalışanlarının piyasa bozucu eylemlerle ilgili olarak Kanun’da ve

Kurulca yapılan düzenlemelerde belirtilen fiilleri işlemelerini önleyici tedbirleri almamak.
3) Borsa düzenlemelerinin, Borsaca alınan kararların veya müşteri emirlerinin yerine

getirilmemesinde kasıtlı davranmak.
4) Borsa dâhilinde kişilere sövmek, hakaret etmek veya tehditte bulunmak.
5) Borsa veya Borsa personeli tarafından istenecek bilgileri, belgeleri ve elektronik or-

tamda tutulanlar dâhil kayıtları zamanında veya istenen şekliyle vermemek.
6) Borsaya sarhoş veya uyuşturucu madde etkisinde gelmek, Borsada alkollü içki içmek

veya uyuşturucu madde kullanmak.
ç) İşlem yapma yetkisinin veya temsilciliğin geçici olarak kaldırılması:
1) 29 uncu maddenin dördüncü fıkrasına süreklilik arz edecek şekilde aykırı davran-

mak.
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2) Borsa dâhilinde kişilere veya malvarlıklarına fiili saldırıda bulunmak.
3) Borsa personeline görevleri esnasında veya görevleri nedeniyle sövmek, hakaret et-

mek veya tehditte bulunmak.
4) Borsanın malına kasıtlı olarak zarar vermek.
5) Temerrüde düşerek yükümlülüğün, Yönetim Kurulunca belirlenecek bir tutarın üze-

rinde olacak şekilde teminattan karşılanmasına aynı piyasada, pazarda, platformda veya sis-
temde bir yıl içinde iki defa sebebiyet vermek.

6) Borsa veya Borsa personeli tarafından istenecek bilgileri, belgeleri ve elektronik or-
tamda tutulanlar dâhil kayıtları vermemek ya da bunları kasıtlı olarak eksik, yanlış veya yanıl-
tıcı mahiyette vermek, incelemelere veya denetimlere müsaade etmemek ya da gerekli yardımı
ve kolaylığı göstermemek.

7) Borsada; Kanun’un 106 ncı ve 107 nci maddelerinde tanımlanan suçlara yönelik fi-
iller ile piyasa bozucu eylemlerle ilgili olarak Kanun’da ve Kurulca yapılan düzenlemelerde
belirtilen fiillere uyan nitelikte alım veya satım yapmak, emir vermek, emir iptal etmek, emir
değiştirmek veya hesap hareketleri gerçekleştirmek ya da müşterilerinin bu fiilleri işlemesine
bilerek kolaylık göstermek, imkan vermek ve/veya yardımcı olmak.

d) İşlem yapma yetkisinin veya temsilciliğin iptal edilmesi:
1) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen

süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hi-
leli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme,
bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız
mal edinme suçlarından mahkûm olmak.

2) Borsayı veya Borsa personelini zor duruma düşürmek, kendi kusurunu örtmek veya
menfaat sağlamak amacıyla Borsaya ait belgeleri ve kayıtları tahrif etmek veya yok etmek.

(2) Bu maddede sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiillere nitelikleri ve
önemleri itibarıyla benzeyen fiillere de aynı türden disiplin cezalar verilir.

Cezanın belirlenmesine ve uygulanmasına dair genel hükümler
MADDE 54 – (1) Cezayı gerektiren fiillerin nitelikleri ve önemleri göz önünde tutula-

rak bu fiiller için gerektiğinde bir derece ağır veya hafif cezanın verilmesine karar verilebilir.
(2) 52 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen cezaları gerektiren

fiillerin işlendiği yönünde, soruşturma öncesinde veya soruşturma sırasında, somut delillere
dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde, işlem yapma yetkisi verilenlerin ve/veya
temsilcilerinin tüm yetkileri ve/veya temsilcilikleri, haklarında nihai karar verilene kadar ve
derhal Yönetim Kurulu onayına sunulmak üzere Genel Müdür tarafından geçici olarak kaldı-
rılabilir.

(3) İlgililer hakkında 52 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerindeki cezaların
verildiği hallerde, durum en kısa sürede Kurula ve ilgisine göre Türkiye Sermaye Piyasaları
Birliğine bildirilir.

(4) 52 nci maddenin (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen cezaların uygulanma tarihini Yö-
netim Kurulu esas hakkındaki kararı ile birlikte belirler.

(5) Temsilcinin, temsilci iken aldığı disiplin cezası temsilcilik görevinin sona ermesi
hâlinde dahi uygulanır.

(6) 52 nci maddede belirtilen disiplin cezalarının kararlaştırılmasından itibaren bir yıl
içinde aynı cezayı gerektiren yeni bir fiil işlenmesi hâlinde ilgiliye bir derece ağır ceza verilir.

(7) 52 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan tutarlar Yönetim Kurulu
tarafından her yıl yeniden değerleme katsayısı oranında arttırılabilir.
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(8) Disipline ilişkin para cezasının işlem yapma yetkisi verilenler tarafından ödenme-
mesi halinde, herhangi bir yasal takip yoluna başvurmaya gerek kalmaksızın, söz konusu mik-
tar, işlem yapma yetkisi verilenin Borsa nezdinde bulunan güvence bedelinden tahsil edilebilir.
İşlem yapma yetkisi verilenlerin temsilcilerinin disipline ilişkin para cezasını ödememesi ha-
linde, herhangi bir yasal takip yoluna başvurmaya gerek kalmaksızın temsilci hakkında, 53 üncü
madde çerçevesinde bir üst derecede yer alan cezaya hükmolunur.

Soruşturmada ve disiplin cezasında zamanaşımı
MADDE 55 – (1) Disiplin cezasını gerektiren fiilin Borsa tarafından öğrenildiği tarihten

itibaren bir yıl ve her durumda bu fiilin gerçekleştirildiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra
disiplin soruşturmasına başlanamaz.

(2) Her hâlükârda disiplin cezasını gerektiren fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren üç yıl
geçtikten sonra disiplin cezası verilemez.

(3) Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren üç yıl içerisinde uygulanamayan ceza düşer.
(4) Disiplin cezasını gerektiren fiil aynı zamanda bir suç teşkil ediyor ve bu suç için

kanunlarda daha uzun bir dava zamanaşımı süresi öngörülüyor ise bu maddenin birinci ve
ikinci fıkrasındaki süreler yerine kanuni zamanaşımı süresi uygulanır.

Disiplin ve adli soruşturmanın birlikte yürümesi
MADDE 56 – (1) İlgililer hakkında yargı mercilerince soruşturma başlatılmış olması

aynı sebepten ötürü disiplin soruşturması yapılmasını engellemez.

ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Komitelere ilişkin hususlar
MADDE 57 – (1) İlgili mevzuat ile Yönetim Kuruluna verilen görevlerin yerine geti-

rilmesinde Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere Uyuşmazlık Komitesi ve Disiplin Komi-
tesi ile gerekli görülen diğer komiteler oluşturulur. Oluşturulan komitelerin veya piyasaların
işleyişi gereği kurulan komitelerin kuruluşları, görevleri, toplantı ve karar nisapları, çalışma
usul ve esasları, raportörlüğü ve benzeri hususlar Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.

Faaliyetlerin yürütülmesine, çıkar çatışmalarının önlenmesine ve etik ilkelere
uyulmasına ilişkin kurallar

MADDE 58 – (1) Borsanın faaliyetlerinin nasıl ve hangi ilkelere ve kurallara uygun
olarak yürütüleceğine, tüm çalışanlar tarafından uyulması gereken etik kurallara ve Borsa, pay
sahipleri ve/veya piyasa işleticisi arasındaki muhtemel çıkar çatışmalarının önlenmesi amacıyla
alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Kurulca onay-
lanır.

Borsanın gelirleri
MADDE 59 – (1) Borsanın verdiği temel hizmetler kapsamında olan ve bu hizmetlerin

tek sunucusu olmaktan kaynaklanan statüsüne dayalı olarak uyguladığı borsa payı dâhil ücretler
ve komisyonlar ile bunların tahsil zamanları ve şekilleri Yönetim Kurulunca kararlaştırılır ve
Kurulun onayına sunulur. Onaya sunulan ücretlere ve komisyonlara ilişkin Yönetim Kurulu
kararı, Kurul tarafından otuz gün içerisinde olumsuz görüş bildirilmediği takdirde yürürlüğe
girer.

(2) Borsanın faydalanılması zorunlu olmayan temel hizmetleri ile ilgili ücretler ile bun-
ların tahsil zamanları ve şekilleri Yönetim Kurulunca belirlenir ve Kurulun bilgisine sunulur.
Borsanın verdiği eğitim hizmetleri işlem yapma yetkisi verilenlere zorunlu tutulsa dahi bu fıkra
kapsamında değerlendirilir.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası dışında kalan sair gelirleri ile bunların tahsil
zamanları ve şekilleri Yönetim Kurulunca belirlenir.
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Gelirlerin tahsili
MADDE 60 – (1) Usulüne uygun olarak tahakkuk eden Borsa gelirleri ilgililer tarafın-

dan belirlenen sürelerde ödenerek tasfiye edilir. Ödenmeyen borçlar varsa borçlunun temina-
tından veya güvence bedelinden tahsil edilir.

(2) Borsanın alacaklarının zamanında ödenmemesi hâlinde uygulanacak faiz oranı, ka-
mu alacaklarına uygulanan faiz oranının iki katını geçmeyecek şekilde Yönetim Kurulu tara-
fından belirlenebilir. Yönetim Kurulu tarafından veya sözleşme ile farklı bir faiz belirlenme-
mişse ticari işlerde uygulanan faiz uygulanır.

Duyuru, ilan ve tebligat
MADDE 61 – (1) İşlem yapma yetkisi verilenlere ve/veya temsilcilerine yapılacak du-

yuruların, ilanların ve tebligatların şekline Genel Müdür karar verir.
(2) Söz konusu duyurular, ilanlar ve tebligatlar elektronik yöntemlerle, Borsa Bülteni

veya basın yayın organları aracılığı ile de yapılabilir.
(3) Disiplin soruşturmasına ilişkin verilen Yönetim Kurulu kararı, iadeli taahhütlü mek-

tupla ilgililerin Borsa tarafından bilinen en son adreslerine veya kurumsal elektronik posta ad-
reslerine gönderilir veya elden imza karşılığı teslim suretiyle kendilerine veya Borsadaki yetkili
temsilcilerine tebliğ olunur.

(4) Vekil aracılığı ile takip edilen disiplin soruşturmalarında tebligat vekile yapılır.
Borsa Bülteni
MADDE 62 – (1) Borsa, Borsa Bültenini elektronik ortamda yayımlar.
(2) Borsa Bülteninin içeriğini ve şeklini Genel Müdür belirler.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller
MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda

ilgili düzenlemeler çerçevesinde karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye
esas sözleşme ve Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında, Kurul onayını gerektirmeyen hallerle
sınırlı kalmak üzere Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 64 – (1) Aşağıda yer alan yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır.
a) 19/2/1996 tarihli ve 22559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıy-

metler Borsası Yönetmeliği,
b) 19/2/1996 tarihli ve 22559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıy-

metler Borsası Takas ve Saklama Merkezleri Yönetmeliği,
c) 27/3/2004 tarihli ve 25415 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vadeli İşlem ve Op-

siyon Borsası Yönetmeliği.
Yapılacak düzenlemelere ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak düzenlemeler yürürlüğe

girene kadar mevcut düzenlemelerin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanmaya
devam olunur.

(2) Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce başlatılmış olan disiplin soruşturmaları
hakkında önceki mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Bu Yönetmelik uyarınca öngörülen düzenlemeler bu Yönetmeliğin yürürlük tari-
hinden itibaren en geç bir yıl içinde yapılır. Borsa söz konusu düzenlemeler yapılana kadar
mevcut düzenlemeler çerçevesinde faaliyetlerini yürütür.

Yürürlük
MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.

19 Ekim 2014 – Sayı : 29150                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



Sermaye Piyasası Kurulundan:

BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ
TAŞLAR İLE İLGİLİ BORSACILIK FAALİYETLERİNE

İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kıymetli madenler ile kıymetli taşların gü-

venilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işlem görmesini sağlamak üzere
oluşturulacak piyasalara, pazarlara, platformlara ve sistemlere ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik kıymetli madenlere ve kıymetli taşlara ilişkin;
a) Borsada işlem görme ve işlem görmenin durdurulması,
b) Emirlerin iletilmesi ve eşleştirilmesi,
c) Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesi,
ç) İşlem yapma yetkisi verilmesi,
d) Disiplin düzenlemelerinin yürütülmesi,
e) Borsa gelirleri ile bunların tahsili,
f) Uyuşmazlıkların çözülmesi,
g) Borsanın işletim, denetim ve gözetim sistemleri,
ğ) Piyasa oluşturma, işletme ve yönetilmesi,
konularına ilişkin usul ve esasları düzenler.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası

Kanununun 67 nci maddesine dayanılarak çıkarılmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) 32 Sayılı Karar: 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-

rürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararı,
b) Borsa: Borsa İstanbul Anonim Şirketini,
c) Borsa Yönetmeliği: Borsa İstanbul Anonim Şirketi Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin

Esaslar Yönetmeliğini,
ç) EKTP: Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasaları bünyesindeki Elmas ve Kıy-

metli Taş Piyasasını,
d) Genel Müdür: Borsa İstanbul Anonim Şirketi Genel Müdürünü,
e) Hakemlik Grubu: EKTP Hakemlik Komitesi tarafından her bir uyuşmazlık için se-

çilen ve üç hakemden oluşan grubu,
f) Hakemlik Komitesi: EKTP’de işlem yapma yetkisi verilenler arasında meydana ge-

lebilecek uyuşmazlıkların çözümü için oluşturulan komiteyi,
g) İşlem günü: Piyasaların, pazarların, platformların ve sistemlerin işlem yapılmak üzere

açık olduğu günleri,
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ğ) İşlem yapma yetkisi verilenler: 19/7/2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları
Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde Borsaya üye olarak
veya üçüncü fıkrası çerçevesinde Borsaya üye olmadan işlem yapma yetkisi verilenleri,

h) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP): Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası-
nın (k) bendinde tanımlanan sistemi,

ı) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
i) Kıymetli maden: 32 Sayılı Kararda tanımlanan ve standartları belirlenen kıymetli

madenleri,
j) Kıymetli madenler aracı kuruluşları: Hazine Müsteşarlığı tarafından kendilerine kıy-

metli madenlerin ve kıymetli taşların işlem göreceği piyasalarda işlem yapmak üzere kuruluş
ve/veya faaliyet izni verilen kuruluşları,

k) KMÖP: Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasını,
l) Kıymetli taş: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda belirlenen

kıymetli taşları,
m) KMKTP: Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasalarını,
n) KMP: KMKTP bünyesindeki Kıymetli Madenler Piyasasını,
o) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
ö) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
p) Piyasa, pazar, platform ve sistem: İşlem gören kıymetli madenlerin ve kıymetli taş-

ların türlerine, işleyiş esaslarına veya belirlenen diğer özelliklerine göre oluşturulan alım satım
ortamlarını,

r) Rafineri: Müsteşarlık tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde Borsa tarafından
belirlenen rafineri listesinde yer alan, kıymetli madenleri Borsada işlem görecek rafinerileri,

s) Seans: Borsa bünyesindeki piyasaların, pazarların, platformların ve sistemlerin alım
satım için açık oldukları zaman dilimini,

ş) Takas Merkezi: Para veya kıymetli maden takası ile sorumlu Borsa bünyesinde bu-
lunan birimi veya Borsa tarafından belirlenen kurumları ve kuruluşları,

t) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını,
u) Temsilci: İşlem yapma yetkisi verilenleri Borsa veya takas ve saklama işlemlerinde

temsil edebilen ve temsil ettiği kişi veya kuruluş adına kendisine elden tebligat yapılabilen ki-
şiyi,

ü) Üye: Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esas-
ları Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilenlerden Borsada iş-
lem yapmak üzere Yönetim Kurulunca yetkilendirilenleri,

v) Yatırım kuruluşu: Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendinde tanım-
lanan kuruluşları,

y) Yönetim Kurulu: Borsa Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
KMKTP Özel Hükümleri

İşlem yapma yetkisi verilmesi
MADDE 5 – (1) KMKTP bünyesinde kurulu piyasaların, pazarların, platformların ve

sistemlerin birinde, birkaçında ya da tamamında işlem yapmak üzere Borsaya başvuruda bu-
lunulabilir. İşlem yapma yetkisi talebi ile başvuracakların, başvuru öncesinde ilgili mevzuat
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kapsamında gerekli olan şartları sağlamaları gerekir. Kıymetli madenler aracı kuruluşlarının
faaliyet esasları ve kıymetli madenler aracı kurumlarının kuruluşu Müsteşarlık tarafından çı-
karılan yönetmelikle tespit edilir.

(2) İşlem yapma yetkisi verilmesi için yapılan başvurularda, Borsa personeli başvuru
sahipleri nezdinde inceleme yapabilir. Başvuruları Yönetim Kurulu tarafından uygun görülerek
işlem yapma yetkisi verilenler, KMKTP bünyesindeki piyasalarda, pazarlarda, platformlarda
ve sistemlerde ilgili düzenlemelerde belirlenen esaslar ve kendilerine verilen yetki çerçevesinde
işlem yapabilirler.

(3) EKTP’de, kendi mevzuatında sınırlama bulunmayan ve KMP’de işlem yapma yet-
kisi olanlar ile yalnızca bu piyasada işlem yapmak üzere başvuran yurt içinde yerleşik tüzel
kişilere ve yalnızca kendi nam ve hesabına işlem yapmak kaydıyla yurtiçinde yerleşik gerçek
kişilere işlem yapma yetkisi verilebilir.

(4) TCMB, kıymetli madenler ile kıymetli taşların işlem göreceği piyasalarda, pazar-
larda, platformlarda ve sistemlerde işlem yapmaya yetkili olup Borsa düzenlemelerinde yer
alan; üyeliğe kabul, işlem yapma yetkisi verilmesi, teminat, denetim ve disiplin ile ilgili yü-
kümlülüklere tabi değildir. Ayrıca kıymetli madenlerin saklanması ile ilgili ücretler hariç olmak
üzere aidatlardan, emirlerden ve işlemlerden alınan ücretlerden ve borsa payı ücretleri ile sair
ücretlerden muaftır.

(5) Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları
Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde KMKTP’de işlem
yapma yetkisi verilenler, uyuşmazlık ve disiplin konuları dışında Borsanın organlarına ve ko-
mitelerine seçilemezler, üyelik haklarından yararlanamazlar.

İşlem yapma yetkisi verilenlerde aranacak şartlar
MADDE 6 – (1) Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve De-

netim Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında olanlara
Borsaya üye olmak suretiyle KMKTP’de işlem yapma yetkisi verilebilir.

(2) Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları
Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında Borsaya üye olmadan
KMKTP’de işlem yapma yetkisi verileceklerin ve varsa önemli etkiye sahip ortaklarının;

a) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olma-
maları, konkordato ilan etmiş olmamaları, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma başvurusunun
tasdik edilmiş olmaması ya da haklarında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması ve vergi
borçlarının olmaması,

b) 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre haklarında tasfiye kararı verilmemiş olması,

c) Kanun, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa aykırılıktan ve/veya
taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis
yahut zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, tefecilik, sahtecilik, inancı kötüye kul-
lanma, hileli iflas gibi suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları;
resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçak-
çılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olması,

ç) 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Ka-
nunun 2 nci bölümünde yer alan terörizmin finansmanı suçundan veya bu suça iştirakten hüküm
giymemiş olması,
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d) 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında
Kanunun 2 nci maddesinde yer alan aklama suçundan veya bu suça iştirakten hüküm giymemiş
olması,

e) Esasları Borsa tarafından belirlenecek mali güce ve itibara sahip bulunması,
gerekir.
(3) EKTP’de işlem yapmak üzere başvuruda bulunanın kıymetli taş faaliyetinde bulun-

duğunun, Kuyumcular Odası veya Ticaret Odası kayıtları ile tevsiki gereklidir.
(4) Yönetim Kurulu gerekli göreceği ilave bilgileri ve belgeleri talep etmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulunca istenecek ilave bilgileri ve belgeleri altmış gün içinde tamamlamayanların
işlem yapma başvuruları düşer.

İşlem yapma yetkisinin tedbiren ya da geçici olarak kaldırılması veya iptal edilmesi
MADDE 7 – (1) Yönetim Kurulu tarafından Borsa Yönetmeliğinde yer alan hükümler

çerçevesinde, KMKTP’de işlem yapma yetkisi verilenlerin yetkisi tedbiren ya da geçici olarak
kaldırılabilir veya iptal edilebilir.

(2) Yönetim Kurulu tarafından, birinci fıkradaki hususlar dışında aşağıda yer alan hü-
kümler çerçevesinde, EKTP’de işlem yapma yetkisi verilenlerin yetkisi tedbiren ya da geçici
olarak kaldırılabilir veya iptal edilebilir.

a) Mali yükümlülüklerin yerine getirilmemesi,
b) Hakemlik Komitesi veya Hakemlik Grubu kararlarına uyulmaması,
c) İşlem yapma yetkisinin engellendiğinin Dünya Elmas Borsaları Federasyonu tara-

fından bildirilmesi.
(3) Yönetim Kurulu tarafından bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında alınan kararlar

işlem yapma yetkisi verilenleri bilgilendirmek amacıyla Yönetim Kurulunca belirlenen usul
ve esaslar çerçevesinde ilan edilir. Karar Dünya Elmas Borsaları Federasyonuna bildirilir.

(4) İşlem yapma yetkisi verilenlerin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile bu
yetkileri geçici olarak kaldırılabilir. Konuya ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir.

(5) Bu madde kapsamında işlem yapma yetkisi tedbiren ya da geçici olarak kaldırılan
veya iptal edilenler Kurula ve Müsteşarlığa bildirilir.

İşlem görecek kıymetli madenler ve taşlar
MADDE 8 – (1) KMKTP’de 32 Sayılı Kararda tanımlanan ve standartları belirlenen

kıymetli madenler ile yine aynı Kararda belirlenen kıymetli taşlar işlem görür.
İşlem görmenin geçici olarak durdurulması
MADDE 9 – (1) Genel Müdür, Borsa Yönetmeliğinde belirtilen durumlar ile seansın

sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engelleyen sair hallerin ortaya çıkması durumunda, ilgili kıy-
metli madenin veya kıymetli taşın işlemlerini 5 işlem günü için durdurabilir. 5 işlem gününü
aşan süreler için Yönetim Kurulu kararı gereklidir.

(2) Genel Müdür, birinci fıkradaki yetkilerini görevlendireceği Genel Müdür Yardım-
cısına veya Genel Müdür Yardımcılarına devredebilir.

(3) Borsada işlem görmenin geçici olarak durdurulması hâlinde bu durum gerekçesiyle
birlikte KAP’ta ve/veya Borsa bülteninde duyurulur ve Kurula bildirilir.

Borsa dışı işlemlerin Borsaya bildirimi
MADDE 10 – (1) İşlem yapma yetkisi verilenlerden, Borsa dışında gerçekleştirilen

alım satım işlemlerini, Yönetim Kurulunun belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde Borsaya
bildirmeleri talep edilebilir.

19 Ekim 2014 – Sayı : 29150                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



İthal edilen kıymetli madenin ve ham elmasın Borsaya teslimi veya tescili

MADDE 11 – (1) KMP’de işlem yapma yetkisi verilen kıymetli madenler aracı kuru-

luşlarının ithal ettikleri işlenmemiş kıymetli madenler, 32 Sayılı Kararda belirtilen şekilde

Takas Merkezine teslim edilir. Gümrük İdarelerinin ithal edilen kıymetli madenleri Borsaya

bildirmeleri gerekir.

(2) İthal ettiği işlenmemiş kıymetli madeni 32 Sayılı Kararda belirtilen şekilde Takas

Merkezine teslim etmeyenlere, şartları Yönetim Kurulu tarafından belirlenip Kurulca onaylanan

cezai komisyon ve gecikme faizi uygulanır.

(3) İthal ve ihraç edilen ham elmasın Borsa nezdinde tescil edilmesi esastır. İthal ve ih-

raç edilen ham elmasın tescil işlemi, gümrük beyannamesi ve sertifika esas alınarak Borsa ta-

rafından yapılır. Tescile ilişkin usul ile Borsa tarafından alınacak komisyon Yönetim Kurulu

tarafından belirlenir ve Kurulca onaylanır. Ham elmasın serbest dolaşıma girişinden sonra üç

iş günü içinde sadece ilgili gümrük beyannamesinin ibrazı ile Borsaya tescilinin yapılması ge-

rekir.

Cevherden üretilen kıymetli madenin Borsada işlem görmesi

MADDE 12 – (1) Yurt içinde cevherden her türde ve şekilde üretilip Borsada işlem gö-

recek hale getirilen kıymetli madenlerin alım ve satım işlemleri de Borsada gerçekleştirilir.

Kıymetli maden üreticilerinin cevherden ürettikleri kıymetli madenleri, Genel Müdür tarafından

belirlenecek dönemler itibarıyla Borsaya bildirmeleri gerekir.

Borsanın rafinerilerle ilgili yetkileri

MADDE 13 – (1) Müsteşarlık tarafından yapılan düzenlemeler ve Yönetim Kurulu ta-

rafından belirlenen esaslar çerçevesinde; Borsada kıymetli madenleri işlem görecek rafinerilerin

listesini hazırlamak ve ilan etmek, Türkiye’de kurulu rafinerilerin ve uluslararası rafinerilerin

listeye dahil olma başvurularını inceleyip sonuçlandırmak ve listede yer alan Türkiye’de kurulu

rafinerilerin ilgili mevzuat kapsamında denetimini yapmak Borsanın yetkisindedir.

Alım satım yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve temerrüt

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat çerçevesinde KMKTP bünyesindeki

piyasa, pazar, platform ve sistem bazında işlemlerin Türk Lirası veya yabancı para birimi ile

yapılmasına, bedelin Türk Lirası veya yabancı para birimi üzerinden ödenmesine ve peşin esa-

sına göre veya peşin esası dışında işlem yapılmasına karar verebilir.

(2) Kesinleşen alım satım işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin Yönetim Kurulu tarafın-

dan belirlenen ve Kurulca onaylanan süre ve yöntemler çerçevesinde yerine getirilmesi şarttır.

Belirlenen süreler içinde yükümlülüğünü yerine getirmeyenler herhangi bir bildirime gerek

kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Temerrüt hâlinin sona erdirilmesi için yapılacak işlemler

ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilir.

(3) Kıymetli maden işlemlerine ilişkin yükümlülüğün belirlenen süreden sonra ancak

aynı gün içinde yerine getirilmesi durumunda ve alacaklı tarafın veya tarafların aksine bir talebi

olmaması halinde, temerrüt hükümleri uygulanmaması Yönetim Kurulu tarafından kararlaştı-

rılabilir.

Kıymetli madenler ödünç işlemleri

MADDE 15 – (1) Kıymetli madenlerin ödünç işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Yöne-

tim Kurulu tarafından belirlenir ve Kurul onayına sunulur.
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Müşterilerin, emir Borsaya intikal ettirilmeden önceki yükümlülükleri
MADDE 16 – (1) KMP’de işlem yapma yetkisi verilenler, alım emri verenlerden ka-

pora ya da teminat veya satın almak istenen kıymetli madenin bedelinin tamamının makbuz
karşılığında ödenmesini; satım emri verenlerden satmak istedikleri kıymetli madenin kendile-
rine veya temsilcilerine tesellüm belgesi karşılığında teslimini, müşteri emrini Borsaya intikal
ettirmenin ön şartı olarak isteyebilirler.

(2) Kapora, peşin tahsil edilen bedel veya teslim alınan kıymetli maden, işlem gerçek-
leşmediği takdirde en geç bir sonraki iş günü içinde müşteriye iade edilir. İşlem gerçekleştiği
takdirde kapora veya peşin tahsil edilen bedel alış bedelinden mahsup edilir.

Müşteri emirlerinin sonuçlarının müşterilere bildirilmesi
MADDE 17 – (1) KMP’de müşteri emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediği işlem yap-

ma yetkisi verilenler tarafından bir sonraki iş günü içinde müşterilere bildirilir.
(2) Gerçekleşmeyen emirlerle ilgili olarak KMP’de işlem yapma yetkisi verilenler se-

ansın bitiminden itibaren en geç 24 saat içinde müşteriden teslim alıp satamadıkları kıymetli
madenleri iade etmek ve tahsil ettikleri bedelleri geri ödemek zorundadırlar.

Kurtaj
MADDE 18 – (1) Müşteriler tarafından kıymetli madenler aracı kuruluşlarına gerçek-

leşen işlemlerin tutarı üzerinden, azami sınırı Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek şekilde
bir ücret öderler.

KMP’de işlem yapma yetkisi verilenlere ilişkin belge ve kayıt düzeni
MADDE 19 – (1) KMP’de işlem yapma yetkisi verilenler, Müsteşarlık tarafından çı-

karılan yönetmelikle tespit edilen defter ve kayıtları tutmak, belgeleri düzenlemek ve aracılık
faaliyetlerine ilişkin muhasebe kayıt, belge ve işlemlerinde Borsa tarafından belirlenen düzen-
lemelere uyarlar.

(2) Yatırım kuruluşlarına ilişkin olarak kendi mevzuatlarındaki hükümler saklıdır.
Müşterilere kıymetli maden teslimatı
MADDE 20 – (1) Müşteri bedelini ödediği ve alımı gerçekleştirdiği takdirde KMP’de

işlem yapma yetkisi verilenler, müşterisine Yönetim Kurulunun belirleyeceği süre içinde kıy-
metli madeni teslim etmek zorundadır. KMP’de işlem yapma yetkisi verilenler müşterilerine
Borsa işlemleri nedeniyle Takas Merkezi dışındaki kendi stoklarından bu süreden önce teslimat
yapabilirler.

Takas ve saklama
MADDE 21 – (1) Takas ve saklama işlemleri, Borsa bünyesinde yapılabileceği gibi,

takas ve saklama hizmetleri Borsanın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, bu amaçla kurulmuş
kurumlara ve kuruluşlara da devredilebilir.

KMP ve KMÖP işlemlerine ilişkin uyuşmazlıkların çözümü
MADDE 22 – (1) KMP’de işlem yapma yetkisi verilenlerin kendi aralarındaki Borsa

işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda başvuru taraflardan biri, işlem yapma yetkisi ve-
rilenler ile müşterileri arasındaki aynı nitelikteki uyuşmazlıklarda ise başvuru müşteri tarafından
yapılabilir. KMP ve KMÖP işlemlerine ilişkin uyuşmazlık Yönetim Kurulunca çözülür. Uyuş-
mazlıkların çözümünde Yönetim Kuruluna bu piyasalar için oluşturulan Uyuşmazlık Komitesi
yardımcı olur

(2) Uyuşmazlık başvurusunun şekli, dilekçede bulunması gereken unsurlar, uyuşmazlık
komitesinin çalışma usul ve esasları ile uyuşmazlığın incelenmesine, çözümüne ve karara bağ-
lanmasına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Kurulca onaylanır.

(3) Tarafların uyuşmazlığa ilişkin olarak yargı mercilerine başvuru hakkı saklıdır.
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EKTP işlemlerine ilişkin uyuşmazlıkların çözümü
MADDE 23 – (1) EKTP işlemlerine ilişkin uyuşmazlıklar için Hakemlik Komitesi ve

Hakemlik Grubu oluşturulur ve EKTP işlemlerine ilişkin uyuşmazlıklar Hakemlik Komitesi
ve Hakemlik Grubu tarafından çözülür.

(2) İşlem yapma yetkisi verilenlerin kendi aralarındaki Borsa işlemlerinden kaynaklanan
uyuşmazlıklarda başvuru taraflardan biri tarafından yapılabilir.

(3) Başvurunun şekli, dilekçede bulunması gereken unsurlar, uyuşmazlık hizmet bedeli,
ekspertiz, bilirkişi ve benzeri diğer masraflar, uyuşmazlık ve hakemlik komiteleri ile hakemlik
grubunun kuruluşları ve görevleri, toplantı ve karar nisapları, çalışma usul ve esasları, komi-
telerin raportörlüğü ile uyuşmazlığın incelenmesine, çözümüne ve karara bağlanmasına ilişkin
usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Hakemlik Komitesinin ve Hakemlik Grubunun uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin
kararları nihaidir.

(5) Tarafların uyuşmazlığa ilişkin olarak yargı mercilerine veya Dünya Elmas Borsaları
Federasyonuna başvuru hakkı saklıdır.

Uyuşmazlık başvurusuna ve çözümüne ilişkin usul ve esaslar
MADDE 24 – (1) Uyuşmazlık başvurusu yazılı bir dilekçeyle ve Yönetim Kurulu ta-

rafından belirlenip Kurul tarafından onaylanan uyuşmazlık hizmet bedeli ödenerek yapılır.
(2) Başvurunun usulüne uygun olmaması ve verilen süre içerisinde usule ilişkin aykı-

rılıkların giderilmemesi hâlinde Uyuşmazlık Komitesi veya Hakemlik Komitesi tarafından baş-
vurunun yapılmamış sayılmasına karar verilir.

(3) Uyuşmazlığa konu ilk Borsa işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yıl içinde
yapılmayan başvurular Borsa tarafından incelenmez.

Uyuşmazlık dosyasının işlemden kaldırılması
MADDE 25 – (1) Şikayetten vazgeçilmesi, sulh olunması, tahkime, yargıya veya Dün-

ya Elmas Borsaları Federasyonuna başvurulması hâllerinde, Uyuşmazlık Komitesi veya Ha-
kemlik Komitesi tarafından uyuşmazlık dosyasının işlemden kaldırılmasına karar verilir.

(2) Tarafların sulh yoluyla anlaşması, tahkim veya yargı yoluna ya da Dünya Elmas
Borsaları Federasyonuna başvurması hâlinde, işlem yapma yetkisi verilenler durumu öğrendiği
tarihten itibaren üç iş günü içinde Borsaya yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

(3) Başvurunun yapılmamış sayılması, şikayetten vazgeçilmesi, tahkim, yargı ya da
Dünya Elmas Borsaları Federasyonuna başvurulması veya tarafların sulh olmaları hâlinde aynı
uyuşmazlık hakkında Borsaya yeniden başvuru yapılamaz.

(4) Ödenen uyuşmazlık hizmet bedeli şikayetten vazgeçilmesi, tahkim, yargı ya da Dün-
ya Elmas Borsaları Federasyonuna başvurulması veya tarafların sulh olmaları hâllerinde iade
edilmez ve Borsaya gelir kaydedilir. Başvuru sahibinin kısmen veya tamamen haklı bulunması
halinde başvurusu hakkında verilecek karar kapsamında ödemiş olduğu hizmet bedelinin karşı
tarafça kendisine ödenmesine karar verilir.

Müsteşarlığa bilgi verme ve Müsteşarlığın yetkisi
MADDE 26 – (1) İşlem yapma yetkisinin veya temsilciliğin geçici olarak kaldırılmasını

veya iptal edilmesini gerektiren disiplin cezaları verilmesi halinde durum ayrıca Müsteşarlığa
bildirilir.

(2) KMKTP’de işlem yapma yetkisi verilenlerin kıymetli madenler ve kıymetli taşlarla
ilgili işlemleri, hesapları, kayıtları ve defterleri Müsteşarlığın denetimine ve gözetimine tabidir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Borsa Yönetmeliği ile Ortak Hükümler

Ortak hükümler
MADDE 27 – (1) Borsa Yönetmeliğinde yer alan; İşlem yapma yetkisi verilmesi baş-

lıklı 5 inci madde, İşlem yapma yetkisi verilenlerin temsili başlıklı 7 nci madde, İşlem yapma
yetkisi verilenlerin yükümlülükleri başlıklı 8 inci madde, Temsilcilerin yükümlülükleri başlıklı
9 uncu madde, Teminatlar başlıklı 10 uncu madde, İşlem yapma yetkisinden feragat başlıklı
13 üncü madde, Borsada işlem görme başlıklı 24 üncü madde, Borsada işlem görmenin sürekli
olarak sonlandırılması başlıklı 26 ncı madde, Müşteri emirlerinin veriliş şekli başlıklı 29 uncu
madde, Emirlerin Borsaya iletilmesi başlıklı 30 uncu madde, Emirlerin eşleştirilmesi başlıklı
31 inci madde, Oluşan fiyatların ve işlemlerin Borsa kaydına alınması, ilgililere bildirilmesi
ve ilanı başlıklı 32 nci madde, Emirlerin ve işlemlerin Borsa tarafından iptali başlıklı 33 üncü
madde, Borsa işlemi ve Borsa işleminin takası başlıklı 34 üncü madde, Brüt takas ve depo şartı
başlıklı 36 ncı madde, Borsada oluşturulan piyasalar, pazarlar, platformlar ve sistemler başlıklı
37 nci madde, Piyasaların, pazarların, platformların ve sistemlerin işletimi ve yönetimi başlıklı
38 inci madde, Piyasaların, pazarların, platformların ve sistemlerin geçici olarak kapatılması
başlıklı 39 uncu madde, Borsanın çalışma zamanı başlıklı 40 ıncı madde, Borsanın düzenleme,
denetim ve gözetim yetkisi başlıklı 41 inci madde, Denetim faaliyeti başlıklı 42 nci madde,
Gözetim faaliyeti başlıklı 43 üncü madde, Tedbirler ve yaptırımlar başlıklı 44 üncü madde,
Bilgi ve belge verme yükümlülüğü başlıklı 45 inci madde, İşbirliği ve bildirim yükümlülüğü
başlıklı 46 ncı madde, Uyuşmazlıkların çözümünde yetki başlıklı 47 nci madde, Uyuşmazlık
başvurusu ve çözümüne ilişkin usul ve esaslar başlıklı 48 inci madde, Disiplin soruşturmasında
yetki başlıklı 51 inci madde, Disiplin cezalarının çeşitleri başlıklı 52 nci madde, Disiplin ce-
zalarını gerektiren fiiller başlıklı 53 üncü madde, Cezanın belirlenmesine ve uygulanmasına
dair genel hükümler başlıklı 54 üncü madde, Soruşturmada ve disiplin cezasında zamanaşımı
başlıklı 55 inci madde, Disiplin ve adli soruşturmanın birlikte yürümesi başlıklı 56 ncı madde,
Komitelere ilişkin hususlar başlıklı 57 nci madde, Faaliyetlerin yürütülmesine, çıkar çatışma-
larının önlenmesine ve etik ilkelere uyulmasına ilişkin kurallar başlıklı 58 inci madde, Borsanın
gelirleri başlıklı 59 uncu madde, Gelirlerin tahsili başlıklı 60 ıncı madde, Duyuru, ilan ve teb-
ligat başlıklı 61 inci madde, Borsa bülteni başlıklı 62 nci madde hükümleri kıymetli madenler
ve kıymetli taşlar piyasaları için kıyasen uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan konularda ya da açıklık bulunmayan

hususlarda ilgili düzenlemeler çerçevesinde karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlen-
dirmeye Kurul onayını gerektirmeyen hallerle sınırlı kalmak üzere Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yapılacak düzenlemelere ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak düzenlemeler yürürlüğe

girene kadar mevcut düzenlemelerin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanmaya
devam olunur.

Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.
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Acıbadem Üniversitesinden:
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Acıbadem Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının gö-
revlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Acıbadem Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Acıbadem Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Acıbadem Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Acıbadem Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitede yürütülmekte olan internet destekli eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha

etkin ve verimli yürütülmesini temin etmek.
b) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme, planlama ve uygulama çalışmaları

yapmak.
c) Kurum ve kuruluşların ve bireylerin uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı

olmak.
ç) Lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde ve kariyer yönetiminde yeni teknolojilere

dayalı ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile
desteklemek.

d) Kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarının e-öğrenmeye uyarlanması
ve uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

e) Bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara ve bireylere aktarmak, uzaktan eğitime
yönelik yayınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
b) Üniversite tarafından yürütülmekte olan internet destekli öğretim çalışmaları için

ders içeriklerini hazırlamak.
c) Üniversite içindeki ve dışındaki projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını

ve ders içeriklerini gerçekleştirmek veya temin etmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda
danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

ç) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı
nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araş-
tırmalar yapmak veya önermek.
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d) Uzaktan öğretimdeki çeşitli yöntemlerle Üniversitede eğitim-öğretim yapılan bilim
dallarında veya Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu diğer bilimsel konularda yayınlar hazırlamak; se-
minerler, konferanslar, paneller, kurslar ve sertifika programları düzenlemek, anketler yapmak,
yapılan anketlerin sonuçlarını değerlendirmek.

e) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş-
birliği yapmak.

f) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Bunların Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür ve Müdür Yardımcısı
b) Yönetim Kurulu
Müdür ve Müdür Yardımcısı
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden gö-
revlendirilebilir. Müdür; görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim eleman-
ları arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.
Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı, Müdür Yar-
dımcısının bulunmadığı zamanda ise Yönetim Kurulunun en kıdemli üyesi vekâlet eder.

Müdür ve Müdür Yardımcısının görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yö-

netim Kurulunca alınan kararları uygulamak.
b) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim

Kurulunun görüşü alındıktan sonra faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.
c) Merkezin idarî işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve bunlar hakkındaki

bildirimini Rektörlüğe sunmak.
ç) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak.
(2) Müdür Yardımcısı, Müdürün kendisine verdiği görevleri yapar.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve öğretim elemanları

arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen üç üye ile birlikte toplam beş kişiden
oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle bo-
şalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine
yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
c) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bi-

limsel toplantılara katılmak için yapacakları malî destek isteklerini değerlendirmek.
ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.
d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idarî ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Acıbadem Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Doğuş Üniversitesinden:
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/5/2014 tarihli ve 28998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Fırat Üniversitesinden:
FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/7/2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üni-
versitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Bir bölümün/programın normal ders yükü, öğrencinin bulunduğu
dönemdeki toplam ders sayısıdır.

(2) Öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü, öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile
en fazla üç ders arttırılabilir.

(3) Öğrencinin bulunduğu sınıfın alt yarıyıllarından dersi varsa, üst sınıftan ders alamaz.
Alt yarıyıllardan dersi olmayan öğrencilerden Genel Not Ortalaması en az 2.50 olan öğrenciler,
üst sınıftan en fazla üç ders alabilirler.

(4) Öğrenciler kayıt oldukları ilk yarıyılda müfredatta belirtilen ders yüklerini değişti-
remezler.

(5) Öğrencilerin bir yarıyıldaki asgari ders yükü kredili üç derstir. Gerekçeli durumlarda
bu yük, akademik danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının onayı ile azaltılabilir.

(6) Son yarıyılda alabileceği en fazla ders yükü kadar derse yazılan ve bölüm veya
programdan mezun olabilmesi için ders yükünü aşacak durumda sadece bir dersi kalan öğren-
ciler bu tek derse de yazılmak koşuluyla ders yükünü bir ders artırabilirler.

(7) Öğrenci, ders seçme işleminde, önceki yarıyıllarda devamsız ve başarısız olduğu
dersler ile hiç almadığı dersleri öncelikli olarak almak zorundadır. Bu dersler farklı dönemler-
den ise en alttaki dönem derslerinden başlamak şartı ile dersleri alır.

(8) Öğrencinin kaydolduğu derslerin haftalık saatlerinin kısmen de olsa çakışmaması
gerekir.

(9) Birinci öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri de birinci
öğretimden ders alamazlar. Bu fıkra hükümleri, çift anadal ve yan dal öğrencilerine uygulan-
maz. Ayrıca bu fıkra, yatay geçişle gelen öğrenciler için de yatay geçişin yapıldığı ilk iki yarıyıl
uygulanmaz.

(10) Ders kaydının son şekli, danışman öğretim elemanı tarafından akademik takvimde
belirlenen süre içerisinde onaylanır.

(11) Bu maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci ve do-
kuzuncu fıkralarının uygulanmasından danışman öğretim elemanı sorumludur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

12/5/2014 28998

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

3/7/2013 28696
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Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, ağız, diş ve çene sağlığı alanındaki faaliyetlerine, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Dekan: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
b) Fakülte: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
c) Merkez: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
ç) Müdür (Başhekim): Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi Müdürünü,
d) Müdür yardımcıları (Hastane Başhekim yardımcıları): Müdür yardımcılarını,
e) Rektör: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Gaziosmanpaşa Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan

veya yatırılarak ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek, diş hekimi yetiştirmek, yardımcı sağ-
lık personeli eğitimine destek vermek, bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı
sağlamak amacıyla Tıp Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alan-
larda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta
olmak üzere diğer kurumlarla işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile
niteliğini arttırmak, tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel
araştırma koşullarını hazırlamak, çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faa-
liyette bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin bünyesinde; diş hekimliği uzmanlık disiplinlerinin tedavi protokolleri kap-

samında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyathaneleri ile hastaların
ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak
ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilen ve bu
hizmetin sunumunda Fakültenin akademik ve idari personelini, sağlık ve yardımcı sağlık per-
soneli ile öğrencilerini ilgili birim amirlerinin izni ile çalıştırabilen, saha çalışmalarında ken-
dilerine destek verecek tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Rektörlük
bilgisi dâhilinde işbirliği yapabilen toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak.

c) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili
araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

ç) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda
işbirliğini sağlamak.

d) Amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkan
sağlamak.

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ede-
rek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

f) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını
ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyet-
lerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

g) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve
kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü görevini üst-
lenmek.

ğ) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları
doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulun-
mak ve benzeri hizmetleri vermek.

h) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla,
kitap, dergi, broşür ve benzeri yayımlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar
düzenlemek.

ı) Merkez Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Fakülte dekan yardımcıları arasından Dekanın önerisi ile Rek-

tör tarafından üç yıllığına atanır.
(2) Dekanın görevi sona erdiğinde Müdürün görevi de kendiliğinden sona erer. Süresi

biten Müdür aynı usulle yeniden atanabilir veya süresinden önce aynı usulle değiştirilebilir.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin hizmetlerinin yürütülmesi, ihtiyacın tespiti, temini için gerekli tedbirleri

almak, döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi için ilgili mevzuat
hükümlerine göre komisyonlara başkanlık etmek.

b) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Dekanlığa sunmak.
c) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri

almak ve denetlemek.
ç) Anabilim ve bilim dalı hizmetlerinin gelir-gider dengesine göre performanslarını tes-

pit etmek.
d) Bütçe-idari kadro ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak

Dekanlığa sunmak.
e) Hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağ-

lamak.
f) Merkez için gerekli her türlü bilgisayar otomasyon programlarını geliştirmek, uygu-

lamak ve denetlemek.
g) Enfeksiyon kontrol komisyonunun aldığı kararların işleyişini sağlamak.
ğ) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yü-

rütmek.
Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi ve Dekanın onayı ile Fakültede görev yapan öğretim

üyeleri arasından en fazla iki müdür yardımcısı atanabilir. Müdür yardımcıları, Müdürün ya-
pacağı yetki devrine göre Merkezin hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olurlar.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman, Dekanlık bilgisi dahilinde yardımcıla-
rından birini vekil bırakır.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.
Görev süresi biten müdür yardımcısı aynı usulle yeniden atanabilir veya süresinden önce aynı
usulle görevden alınabilir.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kuruluna Dekan, olmadığı haller de ise Müdür başkanlık

eder. Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır:
a) Dekan ve dekan yardımcıları.
b) Fakültede görev yapan öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından seçilecek üç öğ-

retim üyesi.
c) Müdür ve müdür yardımcıları.
(2) Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Dekanın görevi sona erdiğinde,

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri de kendiliğinden sona erer.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) İlgili mevzuat doğrultusunda Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları

almak.
b) Merkezin faaliyette bulunan kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin,

ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim plânlarını
yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

c) Müdür tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistikî verileri değerlendirmek
ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.
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ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri,
laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu
birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle işbirliği içinde hazırlamak.

d) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında görüş ha-
zırlamak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Yönetim Kurulu raportörlüğünü Hastane Müdürü yapar.
Hastane Müdürü (İdari Hizmetler Müdürü)
MADDE 13 – (1) Hastane Müdürü; sağlık idaresi veya sağlık kurumları işletmeciliği

lisans mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun olup, tercihen
sağlık kurumları işletmeciliği alanında yüksek lisans yapmış olan ve/veya hastane yönetim hiz-
metlerinde deneyimi olan adaylar arasından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Dekanın
önerisi ile Rektör tarafından atanır.

(2) Hastane Müdürünün görev ve sorumluluk alanları; Müdürün verdiği yetki dahilinde
sınırlı olup, Merkezin diğer yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve
verilen görevleri yerine getirmektir.

Hastane müdür yardımcıları
MADDE 14 – (1) Hastane Müdürüne bağlı olarak görev yapan hastane müdür yardım-

cıları; sağlık idaresi veya sağlık kurumları işletmeciliği lisans mezunu veya temel eğitimi idare
ve işletmecilik olan fakültelerden mezun veya sağlık hizmetleri veren bir kamu kurumunda en
az on yıl görev yapmış ve ilgili mevzuatta öngörülen şartlara uygun adaylar arasından Başhe-
kimin önerisi ile Rektör tarafından atanır.

(2) Hastane Müdürünce yürütülen idari, mali ve teknik hizmetlerden kendilerine veri-
lenleri ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirir ve hizmetlerin yürütülmesinde Hastane Mü-
dürüne yardımcı olurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin ünite ve birimleri
MADDE 15 – (1) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan

alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komis-
yon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Ku-
rulunca belirlenir.

(2) Merkezde ve ilişkili birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya
laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Dekan ve Müdüre karşı so-
rumludurlar.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversite Senatosu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları
uygulanır.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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2014 Ekim Günsüzleri             Kılıç 
1200-8 

T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

19 Ekim 2014 
PAZAR Sayı : 29150 

İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/438 
Karar No : 2014/131 
Mahkememizin 29/05/2014 tarih ve 2013/438 Esas, 2014/131 Karar sayılı kararı ile 

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 265/1, maddesi 
uyarınca 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın cezasının infazı tamamlanıncaya kadar 
TCK 53/1-a-b-c-d-e maddelerinde yazılı hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına, ancak sanık 
şartla tahliye olduğu takdirde kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri 
yönünden hak yoksunluğu tedbirinin uygulanmasına yer olmadığına, TCK 63. madde uyarınca 
tutuklulukta geçen sürelerin cezasından mahsubuna dair karar verilen Uçkan ve Nebahat oğlu, 
15/05/1988 Küçükçekmece doğumlu, Kırklareli, Vize, Kışlacık nüfusunda kayıtlı, 26192159678 
T.C Kimlik numaralı olan HAŞMET TAZ'ın bildirdiği adresinin yetersiz oluşu nedeniyle 
bulunamadığı gibi tüm aramalara rağmen de ulaşılamadığı anlaşılmakla; 

7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 
mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra Sanıktan tahsiline, 
İlan olunur. 8956 

—— • —— 
İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/268 
Karar No : 2014/267 
Kilitlenmek sureti ile hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası 

yazılı 18.07.2014 tarihli ilamı ile TCK 142/1-b maddesi gereğince 10 ay hapis cezası nın CMK 
231/5 maddesi gereğince hakkında belirlenen sonuç cezaya ilişkin olarak HÜKMÜN 
AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilen sanıklar Romanı ve Sanıko oğlu 
1977 Gürcistan Doğ. TEIMURAZ KHUCHUA ve Mamlet ve Maıa oğlu 1990 Gürcistan 
nüfusuna kayıtlı DEMURI DEISADZE tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar 
tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 8957 
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Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
KARAR ÖZETİ 

Esas No : 2014/266 
Karar No : 2014/589 
Davacı : K.H 
Sanık : AYHAN ASLAN, Sabri ve Fatma oğlu, 20/11/1986 YÜREĞİR 

doğumlu, ADIYAMAN, GERGER, Dallarca TC No: 16276254542 
nüfusunda kayıtlı. 50. Yıl Mah. 2177 Sok. No 23/1 Sultangazi 
Gaziosmanpaşa/İSTANBUL'da ikamet eder. Bekar, okuryazar değil, 
sabıkasız. TC vatandaşı, işçi, aylık gelirinin 1.000.00 TL olduğunu 
beyan eder. 

Suç : Kasten Yaralama, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Kamu 
Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Hakaret 

Suç Tarihi : 26/04/2009 
Kanun Maddesi : TCK 86/1,87/3,62,51/1,51/3,265/1,62,53/1,125/3-a,62,53/l ,63 
Verilen Ceza : 11 AY 20 GÜN HAPİS,5 AY HAPİS, 10AY HAPİS, HAPİS 

CEZALARI İLE İLGİLİ HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 
BIRAKILMASINA 

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen 13/03/2014 tarihli gıyabi karar 
sanık PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeniyle tebliğ 
olunamamıştır. 

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri 
gereğince Resmi Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı 
ilanen tebliğ olunur. 8948 

—— •• —— 
Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığından: 
 VAN 
Esas No : 2010/269 
Karar No : 2013/611 D.İ.A.K. 
Hükümlü Kimliği: İsmail POLAT, Mustafa ve Sultan oğlu, 16.03.1975 doğumlu, 

Şanlıurfa / Viranşehir, Yeni mahallesi nüfusuna kayıtlı. Ağrı / Patnos 34'ncü Motorlu Piyade 
Tugay 2'nci Motorlu Piyade Tabur Komutanlığı emrinde görevliyken 1975/3 tertip terhisli P. Er 
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası: 41096060264 

Yukarıda açık kimliği yazılı Sanık Terhisli Piyade Er İsmail POLAT hakkında Ağrı 12'nci 
Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlıyken kapatılan Askeri Mahkemesinin 14.06.2013 
gün ve 2010/269 Esas, 2013/611 D.İA. Kararıyla sayılı duruşmasız işlere ilişkin kararıyla; 

1. Hükümlünündaha önce, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Ertelemeye 
engel kasıtlı bir suçtan mahkumiyeti bulunduğundan, hükümlü hakkında 5728 sayılı yasa ile 
değişik CMK'nın 231/5 maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve 5237 
sayılı TCK'nın 51. maddesinde düzenlenen Erteleme hükümlerinin uygulanmasına YER 
OLMADIĞINA, 

2. Hükümlününsuç işlemeye yatkın bir kişiliğinin olması, yargılama sürecinde herhangi 
bir pişmanlık uymaması gözetilerek hakkında 5237 sayılı TCK'nın 50. maddesinde düzenlenen 
seçenek yaptırımlarının uygulanmasına YER OLMADIĞINA, 

3. Ağrı12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlıyken kapatılan Askeri 
Mahkemesinin 06 Mayıs 2010 tarih, 2010/269-416 E.K. sayılı ilamının 1. maddesinde yer alan 
hükmün infazının KALDIĞI YERDEN DEVAMINA, 

Yapılan tüm aramalara rağmen Sanık İsmail POLAT'ın bulunamayışı nedeniyle hakkında 
verilen yukarıda belirtilen karara ilişkin tarih ve sayısı yazılı karara ilişkin duruşmasız işlere dair 
karar Sanık İsmail POLAT'a tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29. 30.ve 31. maddeleri 
gereğince işbu ilamın resmi gazetede yayım tarihinden 15 gün sonra Sanık İsmail POLAT'a tebliğ 
edilmiş sayılacağı, bu suretle belirlenen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Sanık İsmail 
POLAT tarafından 353 Sayılı Kanunun 209/1 nci maddesine göre itiraz başvurusu, Askeri 
Mahkememize gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye veya Asliye Ceza Mahkemesine 
dilekçe verilmek suretiyle yapılabileceği, ayrıca 353 Sayılı Kanunun 197/3 ncü maddesi uyarınca 
kanun yoluna başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibince bu hususta 
bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği, Şırnak 23 ncü Jandarma Sınır 
Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinde incelenmek üzere itiraz edilebileceği Sanık İsmail 
POLAT'a ilanen tebliğ olunur 8953 



19 Ekim 2014 – Sayı : 29150 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Malatya Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Malatya Merkez 1. Organize Sanayi 
Bölgesine ait, YG- AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri 
için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile 
ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : 1. Organize Sanayi Bölgesi Hava Alanı Yolu Üzeri  
MALATYA 

a) Niteliği, türü ve miktarı : OSB alanına ait YG-AG elektrik şebekesi yapım işi 
b) Yapılacağı yer : Malatya 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 

5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
d) İşin süresi : 30/06/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli  
(2014 TEDAŞ B.F. ile) : 5.964.000.-TL 
f) Geçici Teminatı : 417.480.-TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 
8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 04/11/2014 - Saat: 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu,  TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 
yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 
sunulması gerekmektedir 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi 
veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 
işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi 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 belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; 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 beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 
Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu oda 
Söğütözü - ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle 
ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya Malatya 
Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının, 1. Organize Sanayi Bölgesi 
Hava Alanı Yolu Üzeri MALATYA adreslerinde görülebilir veya 350.- TL karşılığı Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 
Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 9155/2-2 



19 Ekim 2014 – Sayı : 29150 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 

 

ARSA SATILACAKTIR 
Konya İli Meram Belediyesinden: 
Mülkiyeti Belediyemize ait, imar planında Ticaret Sahası ( E: 0.60 TAKS: 0,30)’na isabet 

eden 2.085.000,00 TL muhammen bedelli, 62.550,00 TL geçici teminatlı, Kozağaç Mahallesi 
27727 ada 10.423,42 m2 miktarındaki 2 nolu parselin, 2886 Sayılı İhale Kanunu ve şartnamesi 
dahilinde “Kapalı Teklif” suretiyle satışı yapılacaktır. 

Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü - 
Kamulaştırma Bürosunda bedelsiz görülebilir. 

İhale 05.11.2014 Çarşamba günü saat 15.15’de Meram Belediyesi hizmet binası içerisinde 
bulunan Encümen Salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır. 

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI 
a. T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile 

teyid edilecektir.) 
b. Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye 

katılmak istediği belirten dilekçe, 
c. İkamet Belgesi (Türkiye'de adres göstermek), 
ç. Geçici teminatı yatırmış olmak, 
d. İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden 

veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yada benzeri makamdan ihalenin 
yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

e. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 
temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri 

f. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa noterce tasdik edilmiş vekaletname 
ve imza sirküleri 

TEKLİF MEKTUPLARININ VERİLMESİ 
İhaleye katılacak isteklilerin, ihale günü olan 05.11.2014 Çarşamba günü saat 12.00'a 

kadar teklif mektuplarını, Meram Belediyesi, Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri 
zorunludur. 

ÖDEME SEKLİ 
İhale bedeli % 25'i peşin kalanı 12 eşit taksitle, ilgili vergiler ve kesin teminat peşinatla 

birlikte ödenecektir. 
İlan olunur. 9217/1-1 

—— • —— 
PATİNAJ KUMU SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2014/133060 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 4. Bölge Müdürlüğü Muhsin 

Yazıcıoğlu Bulvarı İstasyon Caddesi No: 1-SİVAS 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000         0 346 2237677 
c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : Lokomotiflerde kullanılmak üzere 355 ton patinaj 

kumu (25 Kg.lık torbalarda) ve 360 ton silobas 
patinaj kumu satın alınacaktır. 

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. Bu ihalede kısmı teklif verilebilir. 
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4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon 
Şefliğine (Giriş kat 12 nolu oda) 12/11/2014 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat 34 nolu 
oda)  

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 
Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 100,00 TL 
(KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat 12 
nolu oda) temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 9218/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ): 

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR 
Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 

en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Profesör ve Doçentlerin Rektörlüğe başvurmaları 
gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadrolarına posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile 
eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. 

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 
1. 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 25. ve 26. maddesinde belirtilen 

koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak, 

2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin 
onaylanmış olması, 

3. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim 
dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel 
çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için yedi, Doçent kadroları için beş nüsha), 
Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe 
ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim 
dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri 
sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler. 

4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde 
atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir. 

5. Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır. 
6. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir. 
 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI PROF DOÇ. DER AÇIKLAMA 

GIDA 
MÜHENDİSLİĞİ 

GIDA 
BİLİMLERİ 1 - - 

Zeytinyağı, kızartma yağları, 
soğuk pres yağları ve oleojeller 
konularında çalışmaları olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 

BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI PROF DOÇ. DER AÇIKLAMA 
CERRAHİ TIP 

BİLİMLERİ KBB - 1 3 Baş boyun kitlelerinde skleroterapi 
üzerine çalışması olmak. 

 9269/1-1 
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Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: 
ATOM ENERJİSİ UZMAN YARDIMCILIĞI 

YARIŞMA SINAVI DUYURUSU 
Kurumumuz Merkez Teşkilatı kadrolarında görev yapmak üzere, Atom Enerjisi 

Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Genel İdare Hizmetler sınıfından aşağıda 
belirtilen branşlarda 20 (yirmi) adet 9 uncu derece kadroya yarışma sınavı ile Atom Enerjisi 
Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

 
Grup Branş Kadro Adedi Puan Türü Puanı 

1. Grup Nükleer Enerji Mühendisliği    8 KPSSP1 70 
2. Grup Elektrik-Elektronik Mühendisliği   2 KPSSP1 70 
3. Grup Bilgisayar Mühendisliği   2 KPSSP1 70 
4. Grup Fizik Mühendisliği   6 KPSSP1 70 
5. Grup Hukuk   2 KPSSP11 70 

TOPLAM 20   
 
1 - YARIŞMA SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI 
Atom Enerjisi Uzman Yardımcılığı yarışma sınavına katılmak için aşağıdaki şartlar 

aranır: 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinde yer alan genel şartları taşımak, 
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 6-7 Temmuz 2013 veya 5-6 Temmuz 

2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) (Lisans); 5 inci grup için 
KPSSP11, diğer gruplar için KPSSP1 puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak, 

c) İngilizce dilinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) 
veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az C seviyesinde veya dil yeterliliği 
bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak ya 
da KPSS yabancı dil bölümü İngilizce sorularının %70’ine doğru cevap vermiş olmak, 

ç) Yukarıdaki tabloda belirtilen 5 inci grup için en az dört yıllık lisans eğitimi veren 
hukuk fakültesi, diğer gruplar için en az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik programları 
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

d) 01/01/2014 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. 
2 - BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 
a) Başvuruda aşağıdaki belgeler istenilecektir: 
(1) Elektronik ortamda doldurulacak Atom Enerjisi Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı 

Başvuru Formu (Kurumun http://www.taek.gov.tr internet sitesinden temin edilebilir), 
(2) Sınava hangi gruptan gireceklerine ilişkin dilekçe, 
(3) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı, 
(4) Yabancı dil bilgisine ilişkin belgenin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı, 
(5) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca 

onaylanmış örneği, 
(6) İki adet vesikalık fotoğraf, 
(7) Özgeçmişi. 
b) Adayların yukarıda sayılan belgeleri en geç son başvuru tarihi olan 21 Kasım 2014 

Cuma günü saat 17:30’a kadar; 
(1) “Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 

No:192 Çankaya 06510 ANKARA” adresine şahsen teslim etmeleri veya, 
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(2) Yukarıda belirtilen adrese son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Kuruma ulaşacak 
şekilde posta yoluyla (iadeli taahhütlü) göndermeleri gerekmektedir. 

c) Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 
ç) Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Kuruma en geç son 

başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik evrakla 
yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

d) Her aday ancak bir grup için sınava başvurabilir. 
e) Adaylar sınava mezun oldukları branş itibariyle başvurabileceklerdir. 
f) Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben her branş için belirlenen en 

yüksek puandan başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan 
başlanarak tüm gruplar için ilan edilen kadro sayısının en çok 20 (yirmi) katı kadar yazılı sınava 
girmeye hak kazanan aday Kurum internet sitesinde ilan edilmek suretiyle yazılı sınava 
çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava alınacaktır. 

3 - YAZILI VE SÖZLÜ SINAV KONULARI 
A) Yazılı Sınav: 
(a) Alan bilgisi sınav soruları konularının alt başlıkları gruplar itibarıyla aşağıdaki tabloda 

belirtilmektedir: 
 

Grup Branş Alan Bilgisi Konuları Alt Başlıkları 

1. Grup 
Nükleer Enerji 
Mühendisliği 

Matematik, Fizik, Kimya, Nükleer Fizik, Nükleer Reaktör 
Mühendisliği, (Termal-Hidrolik; Termodinamik, Akışkanlar 
Mekaniği, Isı Transferi) Nükleer Yakıt Çevrimi, Nükleer Yakıt 
ve Malzemeler, Nükleer Reaktör Teorisi (Fiziği) Modern Fizik, 
Atom ve Molekül Fiziği, Mühendislikte Ölçme Teknikleri, 
Radyasyondan Korunma 

2. Grup 
Elektrik-

Elektronik 
Mühendisliği 

Matematik, Fizik, Kimya, Elektrik Devreleri, Güç Elektroniği, 
Elektromekanik Enerji Dönüşümü, Devre ve Sistem Analizi, 
Sayısal Sistemler, Elektromanyetik Alan Teorisi, Otomatik 
Kontrol Sistemleri, Sayısal Elektronik Devreleri, Mikroişlemci 
Sistemleri, Analog Elektronik Devreleri 

3. Grup 
Bilgisayar 

Mühendisliği 

Matematik, Fizik, Kimya, Bilgisayar Programlama, Veri 
Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve 
Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, Yazılım 
Mühendisliği, Sistem Programlama 

4. Grup 
Fizik 

Mühendisliği 

Temel Fizik, Matematik, Nükleer Fizik, Modern Fizik, Atom 
ve Molekül Fiziği, Radyasyon Fiziği, Elektromanyetik Teori, 
Termodinamik, Kuantum Mekaniği 

5. Grup Hukuk 

Genel Kamu Hukuku, Medeni Hukuk (Genel Hükümler-Eşya 
Hukuku), Uluslararası Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret 
Hukuku (Genel Hükümler, Şirketler, Kıymetli Evrak), Anayasa 
Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), İdare Hukuku 
(Genel Hükümler, İdari Yargı) 
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(b) Genel yetenek ve genel kültür sınav soruları konularının alt başlıkları aşağıdadır: 
(1) Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyoekonomik konular, 
(2) Türkçe dilbilgisi, 
(3) Matematik, 
(4) Türkiye coğrafyası, 
(5) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
(B) Sözlü sınavda adaylar; 
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d) Genel yetenek ve genel kültürü, 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
yönlerinden değerlendirilir. 
f) “Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi” için 50, diğer her bir bent için 10 puan üzerinden 

değerlendirilir. 
(g) Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. 
4 - YAZILI SINAVA KATILACAK ADAYLARIN DUYURULMASI, SINAV ÜCRETİ 

VE SINAVLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR 
(1) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, Kurum internet sitesinden ilan 

edilecektir. 
(2) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların, Kurum internet sitesinde yapılacak 

duyuruda belirtilen tarihler arasında sınav giriş ücretini yatırmaları gerekmektedir. 
(3) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yaşam 

Boyu Gelişim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Denizbank Ostim Ticari Merkez Şubesi TR 69 
0013 4000 0050 6766 5000 20 Nolu IBAN hesabına havale ücreti alınmaksızın 100 (yüz) TL 
sınav ücreti yatıracaklardır. 

(4) Sınav giriş ücretini yatırmayanlar sınava alınmayacaklardır. 
(5) Adaylar sınava, http://yagem.thk.edu.tr internet sitesinden 8 Aralık 2014 tarihinden 

itibaren edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportu ile kabul 
edilecektir. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile 
askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, 
meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belge sayılmayacaktır. 
Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik 
Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir 
fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş 
pasaportlar kabul edilmeyecektir. 

(6) Sınav salonlarına bilgisayar, tablet, hesap makinesi, cep telefonu v.b. elektronik alet 
ve aygıtlar alınmayacaktır. 

(7) Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir. 
(8) Yarışma sınavı ile ilgili yapılabilecek her türlü değişiklikler ve tebligatlar Kurum 

internet sitesinden yayınlanmak suretiyle adaylara duyurulacaktır. 
5 - SINAVIN TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ, İÇERİĞİ VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 
Yarışma sınavı, yazılı (çoktan seçmeli sorulardan oluşan test) ve sözlü olmak üzere iki 

aşamada yapılacaktır. 
a) Yazılı sınav 
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(1) Yazılı sınav 14 Aralık 2014 tarihinde Pazar günü saat 10:30’da başlamak üzere tek 
oturum şeklinde Ankara’da Türk Hava Kurumu Üniversitesi Etimesgut Kampüsünde (Bahçekapı 
Mahallesi Okul Sokak No: 11   06790 Etimesgut/ANKARA) yukarıda sayılan 5 (beş) branşta 
yapılacaktır. 

(2) Yazılı sınav sorularının yüzde 30’unu genel yetenek ve genel kültür, yüzde 70’ini alan 
bilgisi oluşturacaktır. 

(3) Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak 
için en az 70 puan almak gerekir. 

(4) Yazılı sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün 
içerisinde Kurumun internet sitesinde ilân edilecektir. 

b) Sözlü sınav 
(1) Sözlü sınav Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar 

Bulvarı No: 192 Çankaya 06510 ANKARA adresinde yapılacak olup, sınav tarihi ve saati sözlü 
sınavdan en az 15 (on beş) gün önce Kurumun internet sitesinde duyurulacaktır. 

(2) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaylardan başlanarak yukarıda 
her bir grup için belirtilen kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. 

(3) Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. 
(4) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak gerekir. 
c) Yarışma sınavı sonucu; 
(1) Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak puanı en yüksek 

adaydan başlanarak her bir grup için atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının 
yarısı kadar da yedek aday yarışma sınavı komisyonu tarafından belirlenecektir. Yedek listede yer 
alan adayların hakları, ilân tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için 
müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. 

(2) Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla yazılı sınav puanı, KPSS Puanı ve diploma 
notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. 

6 - KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI 
(1) Sınavı asıl veya yedek olarak kazananların isimleri Kurumun internet sitesinde ilan 

edilecektir. Sınavda başarılı olanların ilanda belirtilen süre içinde ve istenilen belgelerle birlikte 
Kuruma başvurmaları gerekmektedir. 

(2) Başvuru veya işlemler sırasında sahte veya gerçeğe aykırı belge sunduğu ya da 
beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları 
yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 
bulunulur. 

İlanen duyurulur. 
İletişim Bilgileri 
Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaraları ve Kurumun internet sitesi 

aracılığıyla temin edilebilir. 
Telefon Numaraları: 
(0 312) 295 87 76 
(0 312) 295 87 77 
İnternet Sayfası: http://www.taek.gov.tr 
Adres: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 

No: 192 
06510 Çankaya/ANKARA 9203/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 

  64.00/596 
Toplantı Tarihi ve No : 25.09.2014-94  Toplantı Yeri  
Karar Tarihi ve No  : 25.09.2014-1987  KÜTAHYA 
 
Uşak İli, Merkez İlçesi, Elmacık Köyü, Elmacık Höyüğün I. (Birinci) derece arkeolojik sit 

olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 
23.01.2014 tarih ve 49969645.168.01/251 sayılı yazısı ve ekleri, kurum görüşlerinin 
bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 
05.02.2014 tarih ve 38092246--64.00/596-232 sayılı yazısı ve eki, istenen kurum görüşlerinin 
iletildiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İletmeler Genel Müdürlüğünün 24.02.2014 
tarih ve 35698499-308.02-640120001-37856 sayılı yazısı, İller Bankası Anonim Şirketi, 
Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 28.02.2014 tarih ve 44812147.202.99-4681 sayılı 
yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 04.03.2014 tarih 
ve 20913469-101.29.02-251473 sayılı yazısı ve ekleri, Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel 
İyileştirme Müdürlüğünün 06.03.2014 tarih ve 26163249-754-otomatik-3183 sayılı yazısı, Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı, V. Bölge Müdürlüğünün 18.03.2014 tarih ve 88570880-405.03-59906 
sayılı yazısı ve eki, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 01.07.2014 
tarih ve 38092246-64.00/596-1126 sayılı yazısı ve eki, Uşak Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 
26.08.2014 tarih ve 85297090.175/1977 sayılı yazısı ve eki ile Kütahya Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 23.09.2014 tarih 
ve 3704 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 
sonucunda; 

Uşak İli, Merkez İlçesi, Elmacık Köyü, Elmacık Höyüğün I. (Birinci) derece arkeolojik sit 
olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 
21.01.2014 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli 
harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Elmacık Höyüğün I. (Birinci) derece 
arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; şerh konulacak parseller listesinin ve tescil fişinin 
onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar 
verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 

  64.00/620 
Toplantı Tarihi ve No : 25.09.2014-94  Toplantı Yeri  
Karar Tarihi ve No : 25.09.2014-1984  KÜTAHYA 
 
Uşak İli, Merkez İlçesi, Yenişehir Köyü, Yenişehir Tümülüsünün I. (Birinci) derece 

arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nün Müdürlüğü’nün 01.04.2014 tarih ve 49969645.168.01/890sayılı yazısı ve ekleri, 
kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğünün 01.07.2014 tarih ve 38092246-165.02-64.00/620-1132 sayılı yazısı ve eki, istenen 
kurum görüşlerinin iletildiği, Eskişehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 11.07.2014 
tarih ve 58346687-252.99-5263 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İletmeler 
Genel Müdürlüğünün 11.07.2014 tarih ve 35698499-311[640120001] 135744 sayılı yazısı, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 06.08.2014 tarih ve 20913469-
101.29.02-254551-55420 sayılı yazısı ve ekleri, İller Bankası Anonim Şirketi, Mekansal Planlama 
Dairesi Başkanlığının 08.07.2014 tarih ve 44812147.202.99-15047 sayılı yazısı, Uşak İl Özel 
İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 11.08.2014 tarih ve 26163249-750-otomatik-
10198 sayılı yazısı, Uşak Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 29.08.2014 tarih ve 
52720483/252.99/4103 sayılı yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğünün 02.07.2014 tarih ve 38092246-64.00/620-1161 sayılı yazısı ve eki, Uşak Valiliği 
Kadastro Müdürlüğünün 07.07.2014 tarih ve 85297090.175/1644 sayılı yazısı ve eki ile Kütahya 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük 
evrakına 23.09.2014 tarih ve 3717 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, 
yapılan görüşmeler sonucunda; 

 Uşak İli, Merkez İlçesi, Yenişehir Köyü, Yenişehir Tümülüsünün I. (Birinci) derece 
arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 
hazırlanan 28.03.2014 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 
ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Yenişehir Tümülüsünün I. 
(Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; şerh konulacak parseller listesinin ve tescil 
fişinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli 
olduğuna, karar verildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 19 Ekim 2014 – Sayı : 29150 

 

 



19 Ekim 2014 – Sayı : 29150 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 

 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 19 Ekim 2014 – Sayı : 29150 

 

 
 9219/1-1 



19 Ekim 2014 – Sayı : 29150 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 

  64.00/617 
Toplantı Tarihi ve No : 25.09.2014-94  Toplantı Yeri  
Karar Tarihi ve No : 25.09.2014-1983  KÜTAHYA 
 
 Uşak İli, Merkez İlçesi, Ulucak Köyü, Nohut Alanı Yerleşiminin I. (Birinci) derece 

arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nün 10.03.2014 tarih ve 49969645.168.01/691 sayılı yazısı ve ekleri, kurum 
görüşlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğünün 01.07.2014 tarih ve 38092246-165.02-64.00/617-1130 sayılı yazısı ve eki, kurum 
görüşlerinin iletildiği, İller Bankası Anonim Şirketi, Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 
08.07.2014 tarih ve 44812147.202.99-15046 sayılı yazısı, Eskişehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğünün 11.07.2014 tarih ve 58346687-252.99-5262 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 06.08.2014 tarih ve 20913469-
101.29.02-254550-55419 sayılı yazısı ve ekleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İletmeler 
Genel Müdürlüğünün 11.07.2014 tarih ve 35698499-311[640120001] 135740 sayılı yazısı, Uşak 
İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 11.08.2014 tarih ve 26163249-750-
otomatik-10202 sayılı yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 
03.07.2014 tarih ve 38092246-64.00/617-1171 sayılı yazısı ve eki, Uşak Valiliği Kadastro 
Müdürlüğünün 26.08.2014 tarih ve 85297090.175/1977 sayılı yazısı ve eki ile Kütahya Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 
23.09.2014 tarih ve 3733 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan 
görüşmeler sonucunda; 

 Uşak İli, Merkez İlçesi, Ulucak Köyü, Nohut Alanı Yerleşiminin I. (Birinci) derece 
arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 
hazırlanan 04.03.2014 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 
ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Nohut Alanı Yerleşiminin I. 
(Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; şerh konulacak parseller listesinin ve tescil 
fişinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli 
olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  01.00.1032 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.09.2014-116 TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 26.09.2014-4252 ADANA 

Adana İli, Seyhan İlçesi, 1., 2., 3., derece arkeolojik sit alanları ile kentsel sit alanlarına 
yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı önerisi yerinde inceleme 
çalışmaları sırasında, 3. derece arkeolojik ve kentsel sit alanı içerisinde bulunan, 105 ada, 56 
parselde yer alan taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında tesciline ilişkin; Adana Büyük Şehir 
Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İmar Planlama Müdürlüğünün 20.08.2014 gün ve 
3072 sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 22.07.2014 günlü rapor 
okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Adana ili, Seyhan İlçesi, 3. derece arkeolojik sit alanı ve kentsel sit alanı içerisinde 
bulunan, 105 ada, 56 parselde yer alan taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında kültür varlığı 
özelliği gösterdiği anlaşıldığından “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil 
edilmesine, yapı grubunun 2. Grup olarak belirlenmesine karar verildi. 9175/1-1 

————— 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  46.00.633 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 27.02.2014-93 TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 27.02.2014-3344 ADANA 

Kahramanmaraş İli, Merkez, İsa Divanlı Mahallesi, Güllü Hoca Caddesi, Kentsel Sit 
Alanı dışında, özel mülkiyete ait, 1724 ada, 22 parselde yer alan taşınmazın 2863 sayılı yasa 
kapsamında tescile değer olup olmadığının tespitine ilişkin, Kahramanmaraş Valiliği İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğünün 11.11.2013 gün ve 3176 sayılı yazısı, Kahramanmaraş Belediyesi İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğünün 27.01.2014 gün ve 1604 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 
17.01.2014 günlü raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 
sonucunda;  

 Kahramanmaraş İli, Merkez, İsa Divanlı Mahallesi, Güllü Hoca Caddesi, Kentsel Sit 
Alanı dışında, özel mülkiyete ait, 1724 ada, 22 parselde yer alan taşınmazın 2863 sayılı yasa 
kapsamında kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından, “ korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı” olarak tesciline, koruma grubunun 2. grup yapı olarak belirlenmesine karar verildi. 

 9176/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
  33.06.577 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 24.09.2014-114 TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO : 24.09.2014-4178 ADANA 
Mersin İli, Tarsus İlçesi, Şehitkerim Mahallesi,  III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde, 

tescilli taşınmaz kültür varlığı Eski askerlik Şubesinin (898 ada, 11-12 parseller) koruma alanında 
yer alan ve oto yıkama yağlama olarak faaliyet gösteren işyerinin kullanım suyunun zemine 
sızdığı ve bu durumun 897 ada, 4-5 parsellerde bulunan yapının temel zeminin taşıma gücünü 
azaltarak yapıya zarar verdiğine ilişkin, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 12.03.2014 gün ve 
726 sayılı, Tarsus Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.06.2014 gün ve 10865 sayılı 
yazıları ile 897 ada, 4-5 parsellerde bulunan yapıların 2863 sayılı yasa kapsamında tesciline 
ilişkin Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 18.07.2014 günlü raporu okundu, ekleri ve 
konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Şehitkerim Mahallesi,  III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde, 
özel mülkiyete ait, 897 ada, 4-5 parsellerde yer alan taşınmazların 2863 sayılı yasa kapsamında 
kültür varlığı özelliği gösterdiği anlaşıldığından “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” 
olarak tescil edilmesine, yapı gruplarının 2. Grup olarak belirlenmesine, taşınmazlarda can ve mal 
kaybına sebebiyet verilmemesi için gerekli emniyet tedbirlerinin alınması ve sonucundan bilgi 
verilmesine karar verildi. 9177/1-1 

————— 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
  33.06/519 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 24.09.2014-114 TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO : 24.09.2014-4177 ADANA 
Mersin ili, Tarsus ilçesi, Meşelik köyü, Basamakdibi mevkiinde, Müzesince tespit edilen 

iki adet işliğin tesciline yönelik Kurulumuzca alınan 27.03.2013 gün ve 52 sayılı tescil kararının 
düzeltilmesi talebine ilişkin, Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 08.08.2014 gün 
ve 4913 sayılı yazısı ve eki Tarsus Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 24.07.2014 tarihli 
rapor, Kurulumuzun 27.03.2013 gün ve 52 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

 Mersin ili, Tarsus ilçesi, Meşelik köyü, Basamakdibi mevkiinde, Müzesince tespit 
edilen iki adet işliğe ilişkin Müzesince hazırlanan ve Kurulumuzun 27.03.2013 gün ve 52 sayılı 
karar eki olarak onaylanan sit haritasında GPS ile alınan koordinatlarının kayması nedeni ile 
işliklerin sehven “1421” numaralı parsele işaretlendiğinin, Müzesince harita mühendisi ile yapılan 
ölçümler ile yapılan yeni tespitte tescilli işliklerin mevcutta “1417, 1418, 1421” parselleri 
üzerinde bulunduğunun Tarsus Müze Müdürlüğü uzmanlarının 24.07.2014 tarihli raporundan 
anlaşıldığına, bu bağlamda bahsi geçen kararda “1421” parselde Korunması Gerekli Taşınmaz 
Kültür Varlığı olarak tescil edilen işliklerin parsellerinin “1417, 1418, 1421”  olarak 
düzeltilmesine, Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan ve kararımız eki haritada gösterilen 
koruma alanı sınırının uygun olduğuna, “1417, 1418, 1421”  parsellerin tapu kayıtlarına 
“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin verilmesinin ilgili idareden istenmesine 
karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
  31.00.1617 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 25.09.2014-115 TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO : 25.09.2014-4217 ADANA 

Hatay İli, Antakya İlçesi, Küçükdalyan Mahallesi, 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde, 
özel mülkiyete ait, 16\2-2 pafta, 1248 parselde Müzesince yapılan sondaj kazısında ortaya çıkan 
duvar kalıntısı ve taban döşemesinin tescil edilmesi istemine ilişkin; Hatay Valiliği İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğünün 24.06.2014 gün ve 2369 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü 
uzmanlarınca hazırlanmış 20.06.2014 günlü rapor, Kurulumuzun 28.05.2014 gün ve 3741 sayılı 
kararı okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Hatay İli, Antakya İlçesi, Küçükdalyan Mahallesi, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde, 
özel mülkiyet ait, 16\2-2 pafta, 1248 parselde Müzesince yapılan sondaj kazısında ortaya çıkan 
duvar kalıntısı ve taban döşemesinin 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından tesciline, tespit ekibince hazırlanmış kararımız eki 
haritada belirtilen koruma alanı sınırının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
  46.00.672 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 25.09.2014-115 TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO : 25.09.2014-4237 ADANA 

Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Arslanbey Mahallesinde, Sulama Kanalı Yolu 
Mevkii, 91 parselde tespiti yapılan arkeolojik alanın tesciline ilişkin, Kahramanmaraş Valiliği İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 07.07.2014 gün ve 2355 sayılı yazısı ve eki Müze Müdürlüğü  
uzmanlarınca hazırlanmış 30.06.2014 günlü rapor ile aynı Müdürlüğün 11.09.2014 gün ve 3011 
sayılı yazısı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Arslanbey Mahallesinde, Sulama Kanalı Yolu 
Mevkii, 91 parselde tespiti yapılan arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiği anlaşıldığından 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı 
olarak tesciline(OLUMLU), tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritalarda gösterilen 1. 
derece arkeolojik sit alanı sınırları ile alana yönelik kararımız eki Geçiş Dönemi Koruma Esasları 
ve Kullanma Koşullarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
  33.11.40 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 24.09.2014-114 TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO : 24.09.2014-4190 ADANA 

Mersin İli, Toroslar İlçesi, Belenkeşlik Mahallesi, Çatalçeşme mevkiinde bulunan ve 
Mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.05.2005 gün ve 720 
sayılı kararı ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Çatalçeşme Örenyeri sit alanı 
sınırlarının sayısallaştırılması ve Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarına ilişkin 
Bölge Kurulu Müdürlüğünün 22.09.2014 günlü dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve işlem 
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin İli, Toroslar İlçesi, Belenkeşlik Mahallesi, Çatalçeşme mevkiinde bulunan ve 
Mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.05.2005 gün ve 720 
sayılı kararı ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Çatalçeşme Örenyeri sit alanı 
sınırlarının sayısallaştırılmasına esas kararımız eki 1/1000 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli 
topoğrafik haritada belirlenen 1.derece arkeolojik sit alanı sınırları ile kararımız eki Geçiş Dönemi 
Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının uygun olduğuna, günümüze kadar sit alanında kalan 
Belenkeşlik Mahallesi 168-169-170-189-190-191-193 nolu parsellere‘’1.derece arkeolojik sit 
alanıdır’’şerhi verilmemişse şerh verilmesinin ilgili idareden istenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
  33.11.43 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 24.09.2014-114 TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO : 24.09.2014-4192 ADANA 

Mersin ili, Toroslar ilçesi, Esenli Mahallesinde, Akfen Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin 
02.05.2014 gün ve 2651 sayılı başvurusu gereğince yapılan yerinde inceleme çalışmaları 
sırasında, 852 parselde tespiti yapılan nekropol alanın tesciline ilişkin; Adana Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Mersin Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 
11.09.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 
sonunda; 

Mersin ili, Toroslar ilçesi, Esenli Mahallesi, 852 parselde tespiti yapılan nekropol alanın 
2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiği 
anlaşıldığından 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline (OLUMLU), tespit ekibince 
önerilen ve kararımız eki haritalarda gösterilen 1. derece arkeolojik sit alanı sınırları ile alana 
yönelik kararımız eki Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının uygun olduğuna 
karar verildi. 
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Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 19 Ekim 2014 – Sayı : 29150 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
  80.00.174 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 24.09.2014-114 TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO : 24.09.2014-4193 ADANA 

Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Bahçe Köyünde tespiti yapılan kale kalıntısının tesciline 
ilişkin; Osmaniye Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 04.06.2014 gün ve 744 sayılı yazısı 
ve eki Osmaniye Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 04.02.2014 günlü rapor, Osmaniye 
Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 03.07.2014 gün ve 925 sayılı yazısı okundu, ekleri ve 
konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Bahçe Köyünde tespiti yapılan kale kalıntısının 2863 sayılı 
yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 
tesciline, tespit ekibince hazırlanmış kararımız eki haritada belirtilen koruma alanı sınırının uygun 
olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
  33.11.44 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 24.09.2014-114 TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO : 24.09.2014-4191 ADANA 

Mersin ili, Toroslar ilçesi, Esenli Mahallesinde, Akfen Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin 
02.05.2014 gün ve 2651 sayılı başvurusu gereğince yapılan yerinde inceleme çalışmaları 
sırasında, 852 parselde tespiti yapılan arkeolojik alanın tesciline ilişkin, Adana Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Mersin Müze Müdürlüğü  uzmanlarınca hazırlanmış 
11.09.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 
sonunda; 

Mersin ili, Toroslar ilçesi, Esenli Mahallesi, 852 parselde tespiti yapılan arkeolojik alanın 
2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiği 
anlaşıldığından 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline (OLUMLU), tespit ekibince 
önerilen ve kararımız eki haritalarda gösterilen 1. derece arkeolojik sit alanı sınırları ile alana 
yönelik kararımız eki Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının uygun olduğuna 
karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 17.09.2014-103 TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO : 17.09.2014-1696 SİVAS 
Dosya No : 58.06.88 

Sivas İli, Kangal ilçesi, Çipil Köyü, Tek Ağıl Mevkii'nde, sit alanı dışında bulunan, 
tapunun 104 ada, 30, 31, 32, 33ve 37 parsellerinde kayıtlı, Maliye Hazinesi ile Özel Mülkiyete ait 
taşınmazlar üzerinde tespit edilen Tek Ağıl Yerleşmesi'nin tescilinin değerlendirilmesi istemini 
içeren Kurul raportörlerinin 21.04.2014 tarih ve 1112 sayılı inceleme raporu ile tescile ilişkin 
kurum görüşlerini içeren Kangal Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 22.07.2014 tarihli 
ve 22652721-490-2100 sayılı yazısı, Sivas Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 
23.07.2014 tarihli ve 97246713/252.01-4328 sayılı yazısı, Sivas Valiliği İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü'nün 14.07.2014 tarihli ve 49509618/115-99-1504-6349 sayılı yazısı, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 28.08.2014 tarihli ve 
20913469- 101.29.02/254956-58555 sayılı yazısı, Sivas İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel 
İyileştirme Müdürlüğü'nün 08.09.2014 tarihli ve 52821246-000-16080-3144 sayılı yazısı okundu, 
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Kangal İlçesi, Çipil Köyü, Tek Ağıl Mevkii’nde, sit alanı dışında bulunan, 
tapunun 104 ada, 30, 31, 32, 33ve 37 parsellerinde yer alan Tek Ağıl Yerleşmesi’nin 2863 sayılı 
Kanun’un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak 
tescil edilmesine,  I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada 
işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına; 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı 
ilke kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar 
planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında 
hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt 
yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma 
kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik 
tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde 
seracılığa devam edilebileceğine, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, 
kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme 
dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma 
kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine karar 
verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 17.09.2014-103 TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO : 17.09.2014-1694 SİVAS 
Dosya No : 58.03.81 

Sivas İli, Gürün İlçesi, Bahçeiçi Köyü, Küçüksivri Mevkii'nde sit alanı dışında yer alan, 
tapunun, 114 ada, 1 nolu parselinde, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait taşınmaz üzerinde tespit 
edilen ve Kurulumuzun 25.04.2014 tarihli ve 1459 sayılı karan ile I. derece arkeolojik sit alanı 
olarak tescili prensip olarak uygun bulunan Küçüksivri Yerleşmesi'nin tescilinin değerlendirilmesi 
istemini içeren Kurul raportörünün 17.09.2014 tarih ve 245 sayılı dosya inceleme raporu ile 
tescile ilişkin Kurum görüş yazılan okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüşme sonunda;  

Sivas İli, Gürün İlçesi, Bahçeiçi Köyü, Küçüksivri Mevkii’nde sit alanı dışında yer alan, 
tapunun, 114 ada, 1 nolu parselinde yer alan Küçüksivri Yerleşmesi’nin 2863 sayılı Kanun’un 6. 
maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 
edilmesine,  I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada işaretlendiği 
şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına; 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı 
ilke kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar 
planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında 
hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt 
yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma 
kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik 
tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde 
seracılığa devam edilebileceğine, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, 
kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme 
dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma 
kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine karar 
verildi. 
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Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 19 Ekim 2014 – Sayı : 29150 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 17.09.2014-103 TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO : 17.09.2014-1682 SİVAS 
Dosya No : 58.00.557 

Sivas İli, Merkez, İşhan Köyü'nde sit alanı dışında bulunan, tapunun 101 ada, 103 
parselinde kayıtlı, mülkiyeti Kamu Orta Malına ait Mera vasıflı taşınmaz üzerinde Sivas Müze 
Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen işhan Höyüğü' nün tescil edilmesi istemini içeren Sivas 
Valiliği Müze Müdürlüğü'nün 19.06.2014 tarihli ve 19007571-150/1044-2593 sayılı yazısı, ekleri, 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 15.09.2014 tarihli ve 210 sayılı dosya inceleme 
raporu ile tescile ilişkin Kurum görüşler yazılan okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 
yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Merkez, İşhan Köyü’nde bulunan, tapunun 101 ada, 103 parselinde kayıtlı, 
taşınmazda tespit edilen İşhan Höyüğü ’nün 2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen 
yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine,  I. derece 
arkeolojik sit sınırının kararımız eki haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit 
fişinin onaylanmasına; 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı 
ilke kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar 
planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında 
hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt 
yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma 
kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik 
tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde 
seracılığa devam edilebileceğine, toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle 
yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün 
alınabileceğine, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. 
ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 
taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak 
koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 17.09.2014-103 TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO : 17.09.2014-1695 SİVAS 
Dosya No : 58.06.92 

Sivas İli, Kangal İlçesi, Tatlıpınar Köyü, Köyiçi Mevkii'nde bulunan, tapunun 101 ada, 
208, 209, 205 parselleri ile 114 ada, 1 parselinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde yer alan 
Kurulumuzun 28.05.2014 tarihli ve 1493 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak 
tescili prensip olarak uygun bulunan Tatlıpınar Yamaç Yerleşiminin tescilinin değerlendirilmesi 
istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 17.09.2014 tarihli ve 244 sayılı 
dosya inceleme raporu; Kurum görüşlerine ilişkin Sivas Valiliği Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü'nün 23.07.2014 tarihli ve 97246713/252.01-4329 sayılı yazısı, Sivas Valiliği İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 15.08.2014 tarihli ve 49509618/115-99-1683/7363 sayılı 
yazısı okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Kangal İlçesi, Tatlıpınar Köyü, Köyiçi Mevkii’nde bulunan, tapunun 101 ada, 
208, 209, 205 parselleri ile 114 ada, 1 parselinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde tespit edilen 
Tatlıpınar Yamaç Yerleşiminin 2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması 
nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine,  I. derece arkeolojik sit sınırının 
kararımız eki 1/1.000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin 
onaylanmasına; 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı 
ilke kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar 
planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında 
hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt 
yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma 
kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik 
tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde 
seracılığa devam edilebileceğine, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, 
kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme 
dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma 
kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim

Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği
— Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar ile İlgili Borsacılık

Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği
— Acıbadem Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

NOT: 18/10/2014 tarihli ve 29149 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de,
Cumhurbaşkanlığına Vekâlet Etme İşlemi, Bakanlıklara Vekâlet Etme
İşlemi ile Yönetmelikler yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 
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