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Hazine ve Maliye Bakanlığından:
SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde bilir-

kişiliğe başvuru ve kabul şartları, bilirkişilerin nitelikleri, sicile ve listeye kaydı, görevlendi-
rilmeleri, uymaları gereken ilkeler, çalışma esasları, denetimi, sicil ve listeden çıkarılmalarına
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde görülen uyuş-

mazlıklara ilişkin bilirkişilik faaliyetini kapsar.
(2) Kanunlarda bilirkişilik hizmeti verebileceği öngörülen kurumlar ile yargı mercile-

rinin talebi üzerine bilimsel ve teknik görüş bildiren kamu kurum ve kuruluşları bu Yönetme-
liğin kapsamı dışındadır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun

30 uncu maddesinin yirmi birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Adli bilirkişilik: 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu uyarınca adli

ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetini,
b) Adli bilirkişi listesi: Bilirkişilik Kanunu uyarınca bilirkişilik bölge kurulları tarafın-

dan oluşturulan bölge bilirkişi listelerini,
c) Aktüer: Sigortacılık Kanununu kapsamında Bakanlık nezdinde tutulan Aktüerler Si-

ciline kayıtlı kişiyi,
ç) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
d) Bilirkişi: Çözümü hukuk dışında uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâl-

lerde görüşüne başvurulmak amacıyla Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde oluşturulan bilir-
kişi listesine kayıtlı veya zorunlu hallerde liste dışından atanacak gerçek kişileri,

e) Bilirkişilik temel eğitimi: Bilirkişilik faaliyeti öncesinde Bilirkişilik Kanununa göre
alınması zorunlu eğitimi,

f) Disiplin Kurulu: Bilirkişilerin disiplin işlemlerini yürüten kurulu,
g) Hakem: Sigorta Tahkim Komisyonu listesine kayıtlı, sigorta ve itiraz hakemleri ile

bunlardan oluşan heyetleri,
ğ) Komisyon: Sigorta Tahkim Komisyonunu,
h) Komisyon Başkanlığı: Komisyonun işleyişi ile ilgili kararları almaya yetkili birimi,
ı) Komisyon Müdürlüğü: Komisyon Başkanlığının sekretarya işlemleri ile ilgili mev-

zuat uyarınca verilen görevleri yerine getiren birimi,
i) Liste: Komisyon nezdinde tutulan bilirkişi listesini,
j) Sicil: Komisyon nezdinde tutulan bilirkişilik sicilini,
k) Sigorta eksperi: Sigortacılık Kanununu kapsamında sigorta eksperliği ruhsatına sahip

ve sigorta eksperlerine ilişkin levhaya kayıtlı olan gerçek kişiyi,
l) Tarife: Bakanlık tarafından hazırlanacak bilirkişi ücret tarifesini,
m) TARSİM: Tarım Sigortaları Havuzunu,
n) Yardımcı aktüer: Bakanlık nezdinde yardımcı aktüerler için tutulan listeye kayıtlı ki-

şiyi,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Bilirkişilerin Uyacakları Temel ve Etik İlkeler

Temel ilkeler
MADDE 5 – (1) Bilirkişi, görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız, tarafsız

ve objektif olarak yerine getirir.
(2) Bilirkişi, raporunda çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar

dışında açıklama yapamaz; hukuki nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamaz.
(3) Genel bilgi veya tecrübeyle ya da hakemlik sıfatının gerektirdiği hukuki bilgiyle

çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz.
(4) Bilirkişi, kendisine tevdi olunan görevi bizzat yerine getirmekle yükümlü olup, görevinin

icrasını kısmen yahut tamamen başka bir kimseye devredemez.
(5) Bilirkişi, görevi sebebiyle kendisine tevdi edilen bilgi ve belgelerin veya öğrendiği

sırların gizliliğini sağlamakla ve korumakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, bilirkişilik görevi
sona erdikten sonra da devam eder.

(6) Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren sorun açıkça belirtilmeden
ve inceleme yaptırılacak konunun kapsamı ile sınırları açıkça gösterilmeden bilirkişi görev-
lendirilemez.

(7) Aynı konuda bir kez rapor alınması esastır. Ancak, rapordaki eksiklik veya belirsiz-
liğin giderilmesi için ek rapor veya zorunlu hallerde yeni bir bilirkişiden rapor istenebilir.

Etik ilkelerin kapsamı ve etik ilkelere bağlılık
MADDE 6 – (1) Sicile ve listeye kaydolan bilirkişiler ile liste dışından görevlendirilen

bilirkişiler, bilirkişilik göreviyle bağdaştığı ölçüde 7 ila 14 üncü maddelerdeki ilkelere ve
13/4/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış
İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte düzenlenen etik ilkelere uymakla
yükümlüdür.

Yetkinlik ve mesleki özen
MADDE 7 – (1) Bilirkişi, adalete hizmet etme bilinciyle, görevini etkin, zamanında

ve verimli biçimde yerine getirmeyi, sunduğu hizmet kalitesini yükseltmeyi hedefler.
(2) Bilirkişi, oy ve görüşünü oluştururken uzmanlık alanına ait teknik terim ve ifadeleri,

mümkün olduğu ölçüde, görevlendirmeyi yapan hakem ve tarafların anlayabileceği bir dil ile
açıklar.

Bağımsızlık
MADDE 8 – (1) Bilirkişi, görevlendirmeyi yapan hakeme, uyuşmazlığın taraflarına ve

kendi işverenine karşı bağımsız olup, görevini yalnızca uzmanlık alanındaki bilimsel verilere
göre yerine getirir.

(2) Bilirkişi, bağımsızlığına zarar verebilecek veya böyle bir izlenim uyandırabilecek
her türlü davranış ve ilişkiden uzak durur.

Dürüstlük ve tarafsızlık
MADDE 9 – (1) Bilirkişi; görevini dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç,

din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yapmaksızın dürüstlük ve tarafsızlık ilkeleri doğrul-
tusunda yerine getirir.

(2) Bilirkişi, görev süresince doğrudan veya dolaylı olarak uyuşmazlığın taraflarından
gelen uzman görüşü, danışmanlık, hakemlik ya da buna benzer bir görevi kabul edemez.

(3) Bilirkişi, yakınlarının veya iş ilişkisinin bulunduğu kişi, kurum veya kuruluşların,
tarafı olduğu ya da ilgili bulunduğu uyuşmazlıklarda görevlendirmeyi kabul edemez.

Saygınlık ve güven
MADDE 10 – (1) Bilirkişi, görevinin saygınlığını ve kişilerin adalete olan güvenini

zedeleyen veya şüpheye düşüren her türlü tavır ve davranıştan kaçınır.
(2) Bilirkişi, kendisine tevdi olunan görevin her türlü kişisel veya özel menfaatin üze-

rinde olduğu bilinciyle hareket eder, görevini layıkıyla yerine getirir.
(3) Bilirkişi, görev almak amacıyla her türlü öneri veya girişimden kaçınır.

Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                                 18 Nisan 2019 – Sayı : 30749



Görevi kabul yükümlülüğü
MADDE 11 – (1) Sicile ve listeye kayıtlı olan bilirkişi, 25 inci madde hükümleri saklı

kalmak kaydıyla, kendisine verilen görevi kabulle yükümlüdür.
(2) Bilirkişi, görevlendirildiği konuda uzmanlık bilgisi ve tecrübesinin yeterli olmadı-

ğını, konunun kendi uzmanlık alanına girmediğini, varsa görevi kabulden kaçınmasını haklı
kılacak mazeretini, görevlendirmeyi yapan hakeme bildirmekle yükümlüdür.

Menfaat elde etme yasağı
MADDE 12 – (1) Bilirkişi, bilirkişilik görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendisi,

yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz, hediye alamaz ve aracılıkta buluna-
maz.

(2) Bilirkişi, görevi sırasında elde ettiği resmi veya gizli nitelikteki bilgileri, kendisi,
yakınları veya üçüncü kişiler yararına doğrudan veya dolaylı olarak bir menfaat elde etmek
için kullanamaz.

Bildirim yükümlülüğü
MADDE 13 – (1) Bilirkişi, etik ilkelerle bağdaşmayan veya hukuka aykırı iş ve ey-

lemlerde bulunmasının kendisinden talep edilmesi halinde ya da görevini yerine getirirken bu
tür bir eylem veya işlemden haberdar olduğunda, durumu gecikmeksizin görevlendirmeyi ya-
pan hakeme ve Komisyona bildirir.

Reklam yasağı
MADDE 14 – (1) Bilirkişinin, bilirkişilik görevi almak için reklam sayılabilecek her

türlü girişim ve eylemde bulunması, internet sitesinde, tabelalarında ve basılı kâğıtlarında sicil
ve listeye kayıtlı bilirkişi olduğuna dair ibareler kullanması yasaktır.

(2) Bilirkişi; bilirkişilik görevi almak amacıyla özel amaçlı arama motorlarına, rehber-
lerine, listelerine, veri tabanlarına ve benzerlerine kayıt olamaz, kayıt edilmesine rıza göstere-
mez. Ancak, bilirkişilik görevi alma amacına yönelik olmamak kaydıyla, internet sayfasını özel
amaçlı arama motorlarına kayıt edebilir, anahtar kelime olarak da; sadece adı soyadı ve mesleki
unvanı ile bulunduğu şehrin adını kullanabilir.

(3) Bilirkişi, internet kullanıcılarını kendi sitesine yönlendirecek şekilde internet kısa
yolları kullanılmasına izin veremez ve reklam yapamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bilirkişi Listelerinin Oluşturulması

Bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartları
MADDE 15 – (1) Bilirkişilik başvurusunda bulunacak kişilerde aşağıdaki nitelikler

aranır:
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen

süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına
ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kö-
tüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kay-
naklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercü-
manlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
c) Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya adli bilirkişilik

dahil bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.
ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından

veya mesleki faaliyetten sürekli olarak yasaklanmamış olmak.
d) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları

haiz olmak ve 16 ncı maddede belirtilen uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik
belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.

e) Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.
f) Bilirkişilik yapacağı alanda en az beş yıl fiilen çalışmış olmak.
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(2) Daha önce yaptığı başvurusu, meslekî olarak yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçe-
siyle reddedilenler, başvuru tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak
için başvuruda bulunamaz.

(3) Komisyon bünyesinde fiilen hakemlik yapanlar, Komisyon bilirkişi listesinde yer
alamaz.

Uzmanlık alanları
MADDE 16 – (1) Bilirkişi atanacak kişilerin;
a) Sakatlık/destekten yoksun kalma ve diğer bedeni zararlara bağlı tazminatlarının he-

saplanmasında görevlendirilmesi için aktüer veya yardımcı aktüer ile üniversitelerin ilgili bö-
lümlerinde görev yapan öğretim üyesi,

b) Değer kaybı dahil motorlu araç sigortalarının hesaplanmasında görevlendirilmesi
için kara araçları branşında ruhsat sahibi sigorta eksperi,

c) Yangın, doğal afetler, mühendislik ve diğer sigorta dallarında görevlendirilmesi için
ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperi, meslek odasına kayıtlı mühendis, veteriner hekim
veya uzman, üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapan öğretim üyesi,

ç) Sağlık/hastalık ve hayat sigortasına ilişkin tazminatların hesaplanmasında görevlen-
dirilmesi için Devlet veya üniversite hastanesinde görev yapan veya emekli doktor, aktüer ya
da üniversitelerin ilgili bölümlerinde görevli öğretim üyesi,

d) Adli trafik alanında görevlendirilmesi için adli trafik alanında hizmet veren resmi
kurumlarda en az beş yıl süreyle çalışmış olması ve bu süre içerisinde sertifikalandırılması
veya uzman olarak yetkilendirilmesi ya da Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Ko-
mutanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinde en az beş yıl süreyle çalışmış
olması ve alanında sertifika sahibi,

e) Tarım sigortaları alanında görevlendirilmesi için TARSİM eksperi ya da ilgili alanda
öğretim üyesi,

olması gerekir.
(2) Bakanlık, gerekli görülmesi halinde yukarıda belirtilen uzmanlık alanlarında deği-

şiklik yapabilir ve diğer sigorta dallarında bilirkişilik yapacak kişilere de özel uzmanlık şartı
getirebilir.

(3) Bilirkişi atanmasını gerektiren diğer hallerde, bilirkişi olarak atanacak kişinin, üni-
versitelerin ilgili bölümlerinde öğretim üyesi olması ya da adli bilirkişi listesine veya meslek
odasına kayıtlı olması gerekir.

İlân
MADDE 17 – (1) Komisyon Müdürlüğü, bilirkişi listelerinin oluşturulması veya ihti-

yaca göre güncellenmesi amacıyla durumu her yıl en geç Şubat ayında Komisyonun internet
sayfasında ilân eder.

(2) İlânda, sicile ve listeye başvuru ve kabul şartları için gerekli belgeler ile başvurula-
cak uzmanlık alanları gösterilir.

(3) Komisyonun bilirkişi listesinde yeter sayıda bilirkişi bulunmayan uzmanlık alanla-
rında belirli dönemlere bağlı kalınmaksızın listeye yeni bilirkişi kaydı yapılabilir.

Başvuruda istenecek belgeler
MADDE 18 – (1) Bilirkişi listesine kaydolmak isteyen kişilerden aşağıdaki belgeler

istenir:
a) Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişi Başvuru Formu.
b) Vukuatlı Nüfus Cüzdanı örneği.
c) Adli sicil kaydı belgesi.
ç) Terör suçlarıyla ilgili hakkında soruşturma bulunmadığına dair savcılıktan alınacak

belge.
d) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve

sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu
ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı belge.
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e) Bilirkişilik yapacağı alanda en az beş yıllık meslekî deneyime sahip olduğunu gös-
teren belge.

f) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika veya
yetki belgesi gibi belgelerin; bu belgeleri veren kurum, kuruluş veya komisyonca onaylı örneği.

g) Meslek kuruluşuna üye olduğuna dair (mesleğini icra edebilmek için herhangi bir
meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için) son üç ay içinde alınmış belge.

ğ) Son altı ay içerisinde çekilmiş olan 4 adet vesikalık fotoğraf.
h) Bilirkişilik temel eğitiminin tamamlandığına dair belge.
ı) Komisyon tarafından gerekli görülen diğer belgeler.
(2) 16 ncı maddedeki uzmanlık alanına sahip olup aynı zamanda adli bilirkişi listesine

kayıtlı olanlardan yukarıdaki belgeler istenmez. Ancak bu kişiler kayıtlı oldukları bilirkişilik
bölge kurulundan kayıtlı olduğu alana ilişkin belge getirir.

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 19 – (1) Başvurular, Komisyon Müdürlüğüne yapılır.
(2) Başvurular Komisyon Başkanlığı tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirme

sonucunda başvuru sahibinin 15 inci maddedeki şartları taşımadığının tespiti veya 18 inci mad-
dede belirtilen belgelerin verilen sürede tamamlanmamış olması halinde talep reddedilir. Eksik
belge ile başvurulması halinde, Komisyon Başkanlığı belgelerin tamamlanması için ek süre
verir.

(3) Talepleri uygun görülenler Bakanlıkça belirlenen mesleki sorumluluk sigortası po-
liçesini sunmaları halinde listeye ve sicile kaydedilir.

(4) Komisyon Başkanlığı kararlarına karşı, kararın tebliğ veya ilan tarihinden itibaren
on beş gün içinde Komisyon Başkanlığına itiraz edilir. İtiraz üzerine Komisyon Başkanlığı ta-
rafından verilen karar yeniden değerlendirilerek itirazın kabulüne ya da reddine karar verilir
ve karar itiraz edene tebliğ edilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

Bilirkişilik sicili
MADDE 20 – (1) Bilirkişilik sicili, Komisyon nezdinde bilirkişilere sicil numarası ve-

rilmek suretiyle tutulur.
(2) Bilirkişilik sicilinde aşağıdaki hususlar yer alır:
a) Sicil numarası.
b) Bilirkişi adı ve soyadı, vesikalık fotoğrafı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik veya yabancı

ise pasaport ya da yabancı kimlik numarası.
c) Yerleşim yeri ve iletişim bilgileri.
ç) Mesleği, uzmanlık alanı, çalıştığı kurum veya kuruluşun adı.
d) Uzmanlığı gösteren belgelerin verildiği yer, tarih ve sayısı.
e) Mesleki tecrübe bilgileri.
f) Öğrenim bilgileri.
g) Adlî sicil ve arşiv kaydı.
ğ) Disiplin cezasına ilişkin bilgiler.
h) Bakanlık veya Komisyon tarafından gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler.
Sicil ve listeden çıkarılma
MADDE 21 – (1) Bilirkişiler, aşağıdaki şartlardan birinin gerçekleşmesi hâlinde sicil-

den ve listeden çıkarılır:
a) Bilirkişiliğe kabul şartlarının kaybedilmesi veya bilirkişiliğe kabul tarihinde gerekli

şartların bulunmadığının sonradan tespit edilmesi.
b) Kanuni bir sebep olmaksızın bilirkişilik yapmaktan kaçınılması veya raporun belir-

lenen süre içinde mazeretsiz olarak verilmemesi.
c) Bu Yönetmelikte düzenlenen etik ilkelerle bağdaşmayan, güven duygusunu sarsıcı

tutum ve davranışlarda bulunulması.
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ç) Bu Yönetmelikte belirtilen temel ilkelere aykırı olarak bilirkişilik faaliyetinde bulu-
nulması.

d) Yapılacak performans değerlendirmeleri sonucunda yeterli bulunulmaması.
e) Bilirkişinin bağımsızlığına ve tarafsızlığına aykırı hareket etmesi.
f) Bilirkişinin sicilden ve listeden çıkarılmayı talep etmesi.
g) Bakanlık veya Komisyon tarafından belirlenen usul ve esaslara uyulmaması.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bilirkişi Görevlendirilmesi

Bilirkişi görevlendirilmesi ve seçimi
MADDE 22 – (1) Bilirkişi, çözümü hukuk dışında uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi

gerektiren hallerde hakem tarafından görevlendirilir.
(2) Hakem, görevlendirilecek bilirkişinin uzmanlık alanını belirler. İşin mahiyetine göre

gerekçesi açıkça gösterilmek kaydıyla, birden fazla bilirkişi görevlendirilebilir.
(3) Bilirkişiler, Komisyonca düzenlenen listeden seçilir. Uzmanlık alanında birden fazla

bilirkişi bulunması halinde, hakem adilane şekilde bilirkişi seçimi yapmakla yükümlüdür.
(4) Komisyon listesinde ihtiyaç duyulan uzmanlık alanına sahip bilirkişi bulunmaması

durumunda öncelikle, bilirkişi olarak atanacak kişinin, üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğ-
retim üyesi olması ya da adli bilirkişi listesine veya meslek odasına kayıtlı olması gerekir. Ha-
kem, liste dışından seçmiş olduğu bilirkişiyi Komisyona gerekçeleriyle bildirir.

(5) Komisyon, bilirkişi seçimine ilişkin bilişim temelli sistem oluşturur.
Bilirkişinin görev alanının belirlenmesi ve bilirkişiye bilgi verilmesi
MADDE 23 – (1) İnceleme yaptırılacak konunun kapsamı ve sınırları hakem tarafından,

oluşturulan ara kararla veya ayrı bir yazıyla bilirkişiye bildirilir. Bu yazıda aşağıdaki hususlara
yer verilir:

a) İnceleme konusunun bütün sınırlarıyla ve açıkça belirlenmesi.
b) Bilirkişinin cevaplaması gereken sorular.
c) Takdir edilen bilirkişi ücreti.
ç) Raporun verilme süresi.
d) Gerçeğe aykırı mütalaada bulunması halinde Türk Ceza Kanununun 276 ncı maddesi

uyarınca cezalandırılacağı.
(2) Bilirkişiye, inceleme konusu ile ilgili belgelerin aslı veya dijital ortamda bir sureti

verilir.
Bilirkişinin görev süresi
MADDE 24 – (1) Bilirkişi, görevlendirmeyi yapan hakem tarafından verilen süre içinde

raporunu hazırlayarak sunmakla yükümlüdür. Ancak işin niteliği itibariyle verilen süre içinde
raporun hazırlanmasına imkân bulunmazsa, talebi halinde bilirkişiye hakem tarafından ek süre
verilebilir.

(2) Belirlenen süre içinde, makul bir mazereti olmaksızın raporunu vermeyen bilirkişi
görevden alınıp, yerine başka bir bilirkişi görevlendirilebilir. Bu durumda, görevlendirmeyi
yapan hakem, görevden alınan bilirkişiden o ana kadar yapmış olduğu işlemler hakkında açık-
lama yapmasını ve kendisine verilen dosya ve eklerinin eksiksiz olarak hemen geri verilmesini
ister.

(3) Bilirkişi, kendisine verilen asıl veya ek süre dolmasına rağmen mazeretsiz olarak
raporunu sunmadığı takdirde raporunu verinceye kadar kendisine yeni bir bilirkişilik görevi
verilemez. Görevlendirmeyi yapan hakem bu durumu tespit ettiğinde derhal Komisyona bildi-
rimde bulunur.

(4) Görevden alınan bilirkişinin hukuki ve cezai sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla,
görevlendirmeyi yapan hakem tarafından, gerekçesi belirtilmek suretiyle kendisine ücret ve
masraf adı altında ödeme yapılıp yapılmayacağına karar verilir. Ayrıca durum Komisyona bil-
dirilir.
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Bilirkişinin bildirim ve çekinme yükümlülüğü
MADDE 25 – (1) Bilirkişi, kendisine tevdi olunan görevin, uzmanlığı, özel veya teknik

bilgiyi gerektirmediğini, uzmanlık alanına girmediğini, inceleme konusu iş ve işlemlerin açık-
lığa kavuşturulması için alanında uzman başka bir bilirkişi ile işbirliğine ihtiyaç duyduğunu
veya varsa görevden çekinmeyi haklı kılacak bir mazeretinin bulunduğunu, görevin kendisine
verilme tarihinden veya çekinmeyi gerektirecek durumun sonradan öğrenilmesi halinde bu ta-
rihten itibaren en geç bir hafta içinde görevlendirmeyi yapan hakeme bildirir.

(2) Bilirkişiler; uyuşmazlığın tarafları, taraf vekilleri veya uyuşmazlığa bakan hakem-
lerle menfaat ortaklığı olanlar ile bunların eş ve üçüncü derece dâhil kan ve kayın hısımlarıyla
ilgili dosyada bilirkişilik görevi üstlenemezler. Belirtilen nedenlerden dolayı bilirkişilik yapa-
mayacak olan bilirkişi durumu Komisyona bildirmek zorundadır.

(3) Bilirkişiler ortaklık, istihdam, vekalet, danışmanlık veya diğer iş ilişkisi içinde bu-
lundukları kişi ve kuruluşların Komisyonda taraf olduğu uyuşmazlıklarda bilirkişilik yapamaz-
lar. Bilirkişiler, bu şekilde iş ilişkisi içinde bulundukları kişi ve kurumları listeye kaydolurken
ya da bu durumun sonradan ortaya çıkması halinde, en geç bir hafta içinde Komisyona bildir-
mek zorundadır.

(4) Bilirkişiler ortaklık, istihdam, vekalet, danışmanlık veya diğer iş ilişkisi sona ermiş
olsa dahi, buralardan ayrıldıkları tarihten itibaren iki yıl geçmeden bu kişi ve kuruluşların taraf
oldukları uyuşmazlıklarda bilirkişilik yapamaz.

Bilirkişinin yetkileri
MADDE 26 – (1) Bilirkişi, yapacağı ön incelemede, incelemeyi gerçekleştirebilmesi

için bazı hususların önceden araştırılması ve tespiti ile kendisine teslim edilen dosya ve belge-
lere ilave olarak başka kayıt ve belgelere ihtiyaç duyması halinde, bir hafta içinde görevlen-
dirmeyi yapan hakemden talepte bulunabileceği gibi gerekli görülen hallerde hakemin yetki-
lendirmesine bağlı olarak ilgili kurum, kuruluş ve kişilerden belge temin edebilir.

(2) Bilirkişi, görev alanı veya sınırları hakkında tereddüde düşerse, bunun giderilmesini
görevlendirmeyi yapan hakemden her zaman talep edebilir.

Bilirkişi raporu
MADDE 27 – (1) Bilirkişi raporu gerekçeli, açık ve denetime elverişli olmalıdır.
(2) Bilirkişi raporunda aşağıdaki hususlar yer alır:
a) Görevlendirmeyi yapan hakem.
b) Dosya numarası.
c) Uyuşmazlığın taraflarına ait bilgiler.
ç) Görevlendirme tarihi ve süresi.
d) İncelemenin konusu.
e) Kendisinden gözlemlenmesi ve incelenmesi istenen maddi unsurlar.
f) İnceleme yöntemi.
g) Bilimsel ve teknik dayanaklar.
ğ) Gerekçeli sonuç.
h) Raporun düzenlenme tarihi.
ı) Bilirkişinin adı ve soyadı, unvanı, sicil numarası ve imzası.
(3) Birden fazla bilirkişi görevlendirilen durumlarda, farklı görüşler varsa raporda ayrı

ayrı açıklanır. Farklı görüşler ayrı bir rapor halinde de hakeme sunulabilir.
(4) Bilirkişi raporuna, incelemeye esas maddi unsurları belgeleyen ve sonuçların açık-

lanmasına yardımcı olan şema, harita, kroki, fotoğraf, tablo ile diğer kayıt ve belgeler de ekle-
nir.

(5) Bilirkişi, raporunda ve sözlü açıklamaları sırasında hukuki nitelendirme ve değer-
lendirmelerde bulunamaz.

Bilirkişinin oy ve görüşünün değerlendirilmesi
MADDE 28 – (1) Bilirkişi raporu, görevlendirmeyi yapan hakem tarafından diğer de-

lillerle birlikte serbestçe değerlendirilir.
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(2) Görevlendirmeyi yapan hakem, bilirkişi raporundaki eksiklik yahut belirsizliğin ta-
mamlanması veya açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için yeni sorular yöneltmek suretiyle
bilirkişiden ek rapor isteyebilir.

(3) Bilirkişi raporunda eksik veya anlaşılmaz hususların bulunması halinde; görevlen-
dirmeyi yapan hakem tarafından belirlenen süre içinde bilirkişiden yazılı açıklama istenir. İh-
tiyaç duyulduğu takdirde, bilirkişinin oy ve görüşünü sözlü olarak açıklamasına karar verilirse,
açıklamaları tutanağa geçirilir ve bilirkişinin de imzası alınır. Kurul hâlinde görevlendirme söz
konusu ise, bilirkişilerin bilgilerine başvurulan hususu hemen aralarında müzakere etmelerine
imkân tanınır ve müzakere sonucunda açıklanan oy ve görüş, tutanağa geçirilerek bilirkişilere
imza ettirilir.

Bilirkişi gider ve ücreti
MADDE 29 – (1) Bilirkişi gider ve ücretine ilişkin usul ve esaslar Komisyon Başkan-

lığının görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılacak Tarife ile belirlenir.
(2) Komisyon, bilirkişi ücretlerinin Komisyon adına açılacak bir banka hesabına yatı-

rılması ve vergi kesintisi yapıldıktan sonra bilirkişiye ödenmesi hususunda gerekli düzenle-
meleri yapar.

Bilirkişinin cezai ve hukuki sorumluluğu
MADDE 30 – (1) Bilirkişi, Türk Ceza Kanunu anlamında kamu görevlisidir.
(2) Bilirkişi, kasten gerçeğe aykırı mütalaada bulunması halinde, Türk Ceza Kanununun

276 ncı maddesi uyarınca sorumlu tutulur.
(3) Bilirkişinin kasten veya ağır ihmal suretiyle düzenlemiş olduğu gerçeğe aykırı ra-

porun, hükme esas alınması sebebiyle zarar görmüş olanlar, bu zararın tazmini için bilirkişiye
karşı doğrudan tazminat davası açabilirler.

(4) Bilirkişiler mesleki sorumluluk sigortası yaptırır. Mesleki sorumluluk sigortasına
ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetim ve Performans Değerlendirmesi

Disiplin Kurulu, toplanması, çalışma yöntemi ve giderleri
MADDE 31 – (1) Disiplin Kurulu; Bakanlıkça belirlenecek iki üye, itiraz hakemleri

arasından seçilen iki üye ile Komisyon Müdürü ve yardımcısı olmak üzere toplam üç asil, üç
de yedek üyeden oluşur. Bakanlık temsilcilerinden daha kıdemli olan üye, itiraz hakemlerinden
daha uzun süredir itiraz hakemi olan üye ile Komisyon Müdürü asil üyedir. Disiplin Kuruluna
Bakanlık temsilcisi başkanlık eder. Bakanlık temsilcilerinin asgari on yıl kamu hizmetinde ça-
lışmış ve sigortacılık alanında deneyim sahibi olması gerekir.

(2) Disiplin Kurulunda görev alacak asil ve yedek üyeler Komisyon Başkanlığına yazılı
olarak bildirilir. Disiplin Kurulu üyelerinin görevlendirilmesi Komisyon Başkanlığı tarafından
yapılır.

(3) Disiplin Kurulu, üyelerin tamamının katılımı ile Disiplin Kurulu Başkanının çağrısı
üzerine toplanır. Asil üyelerden birinin veya birkaçının mazereti nedeniyle bulunmaması du-
rumunda, yedek üyeler Disiplin Kurulu Başkanı tarafından toplantıya davet edilir.

(4) Disiplin Kurulu, bilirkişiler hakkında düzenlenen raporları dikkate alarak değerlen-
dirmelerini yapar. Toplantılarda kararlar oy çokluğu ile alınır.

(5) Disiplin Kurulunun sekretarya ve arşiv işlemleri Komisyon Müdürlüğü tarafından
yürütülür.

(6) Disiplin Kurulu üyeleri ayda azami üç toplantı yapabilir. Disiplin Kurulunun top-
lantıya katılan üyelerine bir ay içinde üçten fazla olmamak üzere her toplantı günü için (3000)
gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak
miktarda toplantı ücreti ödenir. Toplantı ile ilgili diğer masraflar da Komisyon tarafından kar-
şılanır.
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Denetim ve inceleme
MADDE 32 – (1) Bilirkişiler, görevleriyle ilgili tutum ve davranışlarının veya hazırla-

dıkları raporların mevzuata uygunluğu bakımından Disiplin Kurulu tarafından resen veya baş-
vuru üzerine denetlenir.

(2) Görevlendirmeyi yapan hakem, görevlendirdiği bilirkişinin göreviyle ilgili tutum
ve davranışlarının veya hazırladığı raporun mevzuata uygun olmadığını iddia etmesi durumun-
da, varsa dayanak bilgi ve belgeleri de ekleyerek bu hususu Komisyona bildirir.

(3) Bilirkişi raporlarının özel veya teknik bilgi yönünden içeriğine ilişkin olarak Ko-
misyona başvuru yapılamaz.

(4) Komisyon tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, ikinci fıkrada belirtilen
iddiaların ciddi bulunması halinde, konu Komisyon tarafından Disiplin Kuruluna bildirilir.

Denetimin kapsamı
MADDE 33 – (1) Disiplin Kurulu, bilirkişi raporlarının ilgili mevzuatta gösterilen usul

ve esaslara uygun hazırlanıp hazırlanmadığı hususlarını denetler.
(2) Disiplin Kurulu, bilirkişi raporlarını özel veya teknik bilgi yönünden denetleyemez.
(3) Bilirkişi raporlarına ilişkin yargı mercileri tarafından yapılacak denetimler bu Yö-

netmelik kapsamı dışındadır.
İncelemenin usul ve esasları
MADDE 34 – (1) Disiplin Kurulu, bilirkişilik temel ilkeleri ile etik ilkeleri ihlal ettiği

iddia edilen bilirkişiler hakkında başvuru üzerine veya resen gerekli inceleme ve araştırmayı
bizzat yapabileceği gibi Komisyon vasıtasıyla da yapabilir. Disiplin Kurulu Başkanı veya gö-
revlendirilen üye, bizzat veya istinabe suretiyle delilleri toplar, gerekli gördüğü kimselerin be-
yanlarını alır ve yapacağı inceleme sonucunda hazırladığı raporu Disiplin Kuruluna sunar.

(2) Bilirkişi hakkındaki inceleme, ivedilikle ve her halde başvuru veya resen incelemeye
başlama tarihinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırılır.

(3) Disiplin Kurulu, inceleme sırasında yargı mercilerinden, kamu kurum ve kuruluş-
larından, meslek odalarından, özel hukuk tüzel kişilerinden ve gerçek kişilerden inceleme ko-
nusuyla ilgili bilgi ve belge talep edebilir. İlgililerce bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

Denetim ve inceleme sonucu verilecek kararlar
MADDE 35 – (1) Bilirkişi raporlarının özel veya teknik bilgi yönünden içeriğine ilişkin

yapılan başvurular incelenmeksizin reddedilir. Bu yöndeki başvurular bilirkişinin bağlı bulun-
duğu meslek kuruluşu veya görev yaptığı kuruluşlara gönderilir.

(2) Listeye kayıtlı bilirkişiler hakkında yapılan ön inceleme sonucunda, ihlalin 21 inci
maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (g) bentlerinde belirtilen hâllerden olması hâ-
linde, ihlalin niteliğine göre sicilden ve listeden sürekli çıkarma yaptırımı yerine uyarma veya
bir yıla kadar geçici süreyle listeden çıkarma yaptırımı uygulanabilir.

(3) Bilirkişilik sicili ve listesinde kayıtlı olmayıp da 22 nci maddenin dördüncü fıkrası
uyarınca görevlendirilenlerin 21 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d), (e) ve (g)
bentlerine aykırı olarak bilirkişilik faaliyetinde bulunduklarının tespit edilmesi hâlinde, ihlalin
niteliğine göre uyarma veya bir yıla kadar geçici süreyle ya da sürekli olarak Komisyon nez-
dinde bilirkişilik yapmaktan yasaklanabilir.

(4) Sicilden silinme ve listeden geçici olarak silinmeden başka bir disiplin cezası verilen
bilirkişiler, söz konusu cezaların uygulanmasından itibaren beş yıl geçtikten sonra, Disiplin
Kurulu sekreteryasına başvurarak haklarındaki disiplin cezalarının sicillerinden silinmesini ta-
lep edebilir. İlgilinin bu süre içinde disiplin cezası almamış olması halinde, disiplin cezasının
silinmesine karar verilir.

Listeden çıkarılma usulü
MADDE 36 – (1) Adli bilirkişi listesinden çıkarılanların, listeden çıkarılma bilgisi Ko-

misyona ulaştığında, Komisyon nezdinde tutulan bilirkişi listesinden de çıkarılır.
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(2) 34 üncü maddenin birinci fıkrasında düzenlenen inceleme sonucunda ihlalin, liste-
den çıkarılmayı gerektirdiği sonucuna varılması halinde bilirkişi, Komisyon nezdinde tutulan
bilirkişi listesinden çıkarılır.

(3) Bilirkişinin, Komisyon nezdinde tutulan bilirkişi listesinden sürekli veya geçici ola-
rak çıkarılması, uyarılması veya başka bir yaptırım uygulanması durumunda durum Komisyon
Müdürü tarafından bilirkişiye yazılı olarak tebliğ edilir. Ayrıca, bu karar bilirkişinin görev yap-
tığı kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ve ilgili
diğer yerlere bildirilir.

Performans değerlendirmesi ve kaydı
MADDE 37 – (1) Performans kaydı, bilirkişiler hakkında Disiplin Kurulu tarafından

yapılacak denetim ve performans değerlendirmeleri ile sonuçlarının tutulduğu kayıttır.
(2) Performans kaydında aşağıdaki hususlar yer alır:
a) Bilirkişiye dosyanın tevdi tarihi.
b) Rapor için verilen süre.
c) Rapor teslim tarihi.
ç) Dosyanın bilirkişide kaldığı süre.
d) Bilirkişinin hukuki konularda görüş beyan edip etmediği.
e) Raporun bizzat bilirkişi tarafından hazırlanıp hazırlanmadığı.
f) Rapor yazım tekniğine uyum.
g) Raporun hükme esas alınıp alınmadığı.
ğ) Etik ilkelere uyum.
h) Bilirkişi kusurundan kaynaklı ek rapor olup olmadığı.
ı) Yeni bilirkişi raporu olup olmadığı.
i) Bilirkişilik uzmanlık alanı dışında rapor tanzim edilip edilmediği.
j) Bilirkişilik yapmaktan kaçınılıp kaçınılmadığı.
k) Raporun belirlenen süre içinde mazeretsiz olarak verilip verilmediği.
l) Denetim ve performans sonucu.
m) Düşünceler.
(3) Bu kayıtta yer alan bilgilerden rapora ilişkin hususlar görevlendirmeyi yapan ha-

kemler tarafından, diğer bilgiler Komisyon tarafından girilir.
(4) Denetim ve performansın değerlendirilmesine ilişkin bilgilere Komisyon Başkanlığı

erişebilir.
(5) Bilirkişilerin denetimine ve performansına ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın görüşü

alınarak Komisyon Başkanlığı tarafından hazırlanır.
İtiraz
MADDE 38 – (1) Disiplin Kurulu tarafından verilen kararlara karşı, kararın ilgiliye

tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Komisyon Başkanlığına itiraz edilebilir.
(2) Komisyon Başkanlığı, itirazı, itiraz tarihinden sonraki ilk toplantısında inceleyerek

karara bağlar.
(3) Komisyon Başkanlığı tarafından verilen karar kesindir.
(4) Disiplin cezalarına ilişkin kararlar, kesinleşmedikçe uygulanamaz.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulanacak diğer hükümler
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde adli bilirkişilik mev-

zuatının ilgili hükümleri kıyasen uygulanır.
Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 4 ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Hazine ve Maliye Bakanlığından:

SİGORTACILIKTA TAHKİME İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/8/2007 tarihli ve 26616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta-

cılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (a) ve (b)

bentleri eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş, aynı fıkranın mevcut (e) bendi

yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Bakan: Hazine ve Maliye Bakanını,

b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Müs-

teşarlık” ibaresi “Bakanlık” olarak, 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Hazine Müs-

teşarlığı” ibaresi “Bakanlık” olarak, 16 ncı maddesinin sekizinci, on birinci ve on ikinci fıkra-

larında yer alan “Müsteşarlığın” ibareleri “Bakanlığın” olarak; 5 inci maddesinin altıncı fıkrası,

6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 7 nci maddesinin birinci fıkrası ve üçüncü fıkra-

sının (e) bendi ile 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Ba-

kanlığa” olarak; 5 inci maddesinin üçüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları, 6 ncı maddesinin

birinci fıkrasının (h) bendi, 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 14 üncü maddesinin birinci fık-

rası, 16 ncı maddesinin on ikinci fıkrası ile 19 uncu maddesinin yedinci fıkrasında yer alan

“Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “yar-

dımcı doçent” ibaresi “doktor öğretim üyesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Kanunun 30 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen nite-

liklere sahip olan ve sigorta hakemi olmak isteyen kişiler, gerekli şartları taşıdıklarını gösterir

belgelerle birlikte Listeye kaydolmak için Komisyona başvurur. Hakem olmak isteyen kişinin

ikametgâhı bir büronun görev alanı içinde kalıyorsa Komisyona başvuru büro aracılığıyla olur.

(2) Sigorta hakemliği başvuruları, sigortacılık alanındaki uzmanlıkları belirtilmek su-

retiyle yapılır. Bir kişi birden fazla uzmanlık alanı belirtebilir.

(3) Kanunun 30 uncu maddesinin sekizinci fıkrasının (c) bendi uyarınca sigorta hakem-

lerinde aranacak deneyim şartının belirlenmesinde aşağıdaki ölçütler esas alınır:

a) Sigorta hukukunda en az beş yıl veya sigortacılıkta en az on yıl deneyim sahibi olun-

ması ve bu deneyimin kesintisiz olması gerekir.

b) Sigortacılıkta en az on yıl kesintisiz deneyim şartının sağlanmasında;

1) Sigortacılığa ilişkin düzenleme, denetleme ve uygulama alanlarında görev yapan ve

mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan memurların,

2) Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinde genel müdür veya genel müdür yardım-

cısı olarak görev yapanlar ile bu şirketlerin hasar veya hukuk birimlerinde görev yapanların,

3) Birlikte veya sigortacılıkla ilgili özellikli kuruluşlarda genel müdür, genel müdür

yardımcısı, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı veya koordinatör olarak görev yapanlar

ile başka unvanlarla anılsa da bunlara denk unvana sahip görev yapanların,
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4) Özel kanunlarına göre sigortacılık faaliyetinde bulunan diğer kuruluşlarda genel mü-

dür veya genel müdür yardımcısı olarak görev alanlar ile bu kurumların hasar veya hukuk bi-

rimlerinde görev yapanların,

bu görevlerde geçirdikleri süreler değerlendirmeye alınır.

c) Sigorta hukukunda en az beş yıl deneyim sahibi kabul edilecekler, Türkiye Cumhu-

riyetinde eğitim veren hukuk fakültelerinden veya denkliği kabul edilen diğer ülkelerdeki hukuk

fakültelerinden mezun olanlardan;

1) Sigortayla ilgili davalara bakan mahkemelerde hâkim olarak görev yapmış olanları,

2) Sigortacılığa ilişkin düzenleme ve denetleme kuruluşlarında mevzuatın hazırlanma-

sında, uygulanmasında görev alan ve mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle

alınan memurları,

3) Sigorta davalarında fiilen vekillik yapmış veya sigorta uyuşmazlıklarında sigorta hu-

kuku alanında bilirkişilik yapmış olan avukatları,

kapsar.

ç) Meslek öncesi eğitim ve staj, fiili süre hesabında dikkate alınmaz. Vekâlet ilişkisinde

çoğunlukla rücu, acente takibi, icra ve ceza davalarıyla ilgilenenler ile sigorta hukuku dışında

danışmanlık hizmeti verenlerin bu faaliyetleri deneyim şartının belirlenmesinde kabul edil-

mez.

d) Öğretim üyelerinin sigorta hakemliğine ilişkin yeterliliği; sigortacılıkla ilgili çalış-

maları ve yayınları ile verdiği dersler göz önünde bulundurularak değerlendirilir.

e) Zorunlu haller nedeniyle (askerlik, doğum, hastalık ve benzeri sebeplerle ücretsiz

izin, resmi görev, yurt dışı yüksek lisans) mesleki faaliyete ara verilmiş olması deneyime etki

edecek şekilde ara verilmiş sürelerden sayılmaz. Zorunlu haller nedeniyle ara verme süresi her

hâlükârda 2 yılı aşamaz.

f) Zorunlu haller dâhil sigorta hukukunda kesintisiz 3 yıl ve üzeri ara verme, sigortacı-

lıkta ise kesintisiz 5 yıl ve üzeri ara verme, mesleki deneyime etki edecek süre olarak kabul

edilir.

g) İtiraz hakem heyetinde yer alacaklarda aranacak deneyim süresi sigorta hukuku için

en az on yıl sigortacılık için en az on iki yıl olarak uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe 13 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-

deler eklenmiştir.

“Sigorta hakemliği sınavı

MADDE 13/A – (1) Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olanlar

sigorta hakemliği için Komisyona başvurabilir. Sınav, itiraz hakem heyetinde yer almak iste-

yenler ile diğer hakem adayları için ayrı ayrı yapılır. Bakanlık, gerek görülen hâllerde sigorta

hakemleri için sınav mecburiyetini kaldırabilir.

(2) Sınava başvuru için sunulan belgelerin güncel olması gerekmekte olup daha önce

başvurulan hakemlik sınavları için verilmiş olan belgeler dikkate alınmaz. Adaylar öncelikle

başvuru için gerekli şartları taşıdıklarını gösterir aşağıda yer alan belgeleri Sigorta Tahkim Ko-

misyonuna sunar:

a) Sigorta Tahkim Komisyonu internet sitesinden indirilen başvuru formu.
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b) Özet olarak özgeçmişi belirtir imzalı beyan.
c) Deneyim şartının belirlenmesi için, ilgili kuruluşta çalıştığına ilişkin sosyal güvenlik

kaydı yanında, kuruluşta çalıştığı dönemlerde hangi görevleri hangi süreler içinde yaptığını
görev, yetki ve sorumluluğu gösterecek şekilde ilgili kuruluşun yetkili temsilcisinin imzasını
taşıyan yazı.

ç) En son mezun olunan yüksekokula ait diplomanın noter tasdikli örneği.
d) Konkordato ilan ve iflas etmemiş olduklarına dair belge.
e) 5684 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı

alt bendinde belirtilen durumu sağladığına dair imzalı beyanı.
f) 5684 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı

alt bendindeki suçlardan mahkûm olmadığına dair arşiv kaydını içeren adli sicil belgesi.
g) Nüfus cüzdanı örneği.
ğ) Sigorta hukukunda en az beş yıl veya sigortacılıkta en az on yıl deneyim sahibi ol-

duğunu gösteren belgeler.
h) Serbest çalışan avukatların, takip ettikleri davalara ilişkin mahkeme ve dosya numa-

raları ile her yıla ait sigorta konulu en az beş davanın tensip zabıtları.
ı) Terör suçlarıyla ilgili hakkında soruşturma bulunmadığına dair savcılıktan alınacak

belge.
(3) Sınava girmek isteyen adayların; öncelikle, başvuru için gerekli olan ve ikinci fık-

rada belirtilen evrakları Sigorta Tahkim Komisyonuna iletmeleri gerekmektedir.
(4) Sigorta Tahkim Komisyonu başvuruları inceler ve sınava girebileceklere ilişkin

nihai karar Aday Değerlendirme Komisyonu tarafından verilir. Aday Değerlendirme Komis-
yonu tarafından hazırlanan nihai başvuru listesi Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)’ne bil-
dirilir.

(5) Aday Değerlendirme Komisyonu; Sigorta Tahkim Komisyonundan iki temsilci,
SEGEM’den bir temsilci ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ile Ha-
zine ve Maliye Bakanlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığından birer temsilci olmak üzere
toplam beş temsilciden oluşur.

(6) İtirazlar Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılır ve Aday Değerlendirme Komisyonu
tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

(7) Başvurusu kabul edilen adaylar, SEGEM’in internet sitesinde yer alan Sigorta Ha-
kemliği Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzunda belirtilen usul ve esaslara göre sınav baş-
vurusunu SEGEM’e yapar.

Sınav kapsamı ve atanma usulü
MADDE 13/B – (1) Sınav soruları çeşitli üniversitelerin ilgili bölümlerinden temin

edilmek suretiyle SEGEM tarafından hazırlanır. Sınav 50 adet çoktan seçmeli (5 seçenekli) so-
rudan oluşacak olup konu başlıkları ve konu başına soru sayıları aşağıdaki gibidir:
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(2) Sınav sonuçları SEGEM’in internet sayfasında açıklanır. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu

götürecek ve adayın “net doğru” sayısı 2 ile çarpılarak puanı buna göre hesaplanacaktır. Sınav

sonucunda 70 ve üzeri puan alan adaylardan puan sıralamasına göre o yıl için Bakanlıkça be-

lirlenen kontenjan kadar aday sınavda başarılı olmuş sayılır. Sınavda başarılı sayılan son aday

ile aynı puanı alan aday veya adaylar olması durumunda bu adaylar da sınavda başarılı olmuş

sayılır.

(3) Sınavda başarılı olanlar SEGEM tarafından ilan edilir ve başarılı olan adayların lis-

tesi Bakanlığa bildirilir. Bakanlığın kabul etmesi halinde, uygun görülenler sigorta hakemliği

listesine kaydedilmek üzere Sigorta Tahkim Komisyonuna bildirilir. Burada yer alan usul ve

esaslar dışındaki sınava ilişkin kurallar SEGEM’in internet sitesinde yayımlanacak Sigorta Ha-

kemliği Başvuru ve Uygulama Kılavuzunda yer alır.

(4) İtiraz hakem heyeti için başvuru yapılmaması ya da sınavı kazananın olmaması ne-

deniyle itiraz hakem heyetinin hiç ya da yeterli sayıda oluşturulamaması durumunda Komisyon

tarafından itiraz hakem heyetinde yer alabilecek nitelikteki sigorta hakemleri arasından gönül-

lülük esasına göre Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli sayıda atama yapılır.

Bu şekilde geçici atanan itiraz hakem heyeti hakemlerinin görev süresi, asıl hakem atamasıyla

son bulur. Atanan asıl hakemler nedeniyle hangi geçici hakemlerin görevinin biteceği Bakan-

lıkça yapılacak kura usulüyle belirlenir.

(5) Hakemliğe devam edilebilmesi; Bakanlıkça belirlenecek kriterler çerçevesinde,

atanma tarihinden itibaren her beş yılda bir Komisyon Başkanlığının görüşleri de dikkate alın-

mak suretiyle Bakanlıkça yapılacak değerlendirmeye bağlıdır.

(6) Sigorta hakemleri başka işle iştigal edebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/8/2007 26616

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 24/7/2013 28717

2- 19/1/2016 29598

3- 14/6/2018 30451
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Ankara Üniversitesinden:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ (KASAUM) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araş-

tırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM)’nin amacına, etkinlik alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ankara

Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına, etkinliklerine, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Mer-

kezi Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ankara Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Etkinlik Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversiteye bağlı akademik birimlerde kadın ve

toplumsal cinsiyet çalışmaları yürütmektir.
Merkezin etkinlik alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amacı doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:
a) Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı lisansüstü öğrencilerine Merkezin amacına uygun

düşen eğitim ve öğretimlerine yardımcı olmak, toplumsal cinsiyet sorunlarının çözümüne katkı
sağlayacak uygulamalı çalışmalara olanak sağlamak.

b) Kadın çalışmaları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularıyla ilgili bilimsel dergi ya-
yımlamak.

c) Ev-İçi Adalet çerçevesinde cinsiyet temelli ayrımcılığa ve ev-içi şiddete karşı politika
ve çözüm üretmeye çalışmak.

ç) Üniversite mensuplarının maruz kalacakları cinsel taciz veya şiddet olayları ile ilgili
soruşturmalarda görevlendirilmek üzere toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda uzman olanlardan
oluşan soruşturmacı listesini önermek; mağdurlara hukuki, tıbbi ve psikolojik destek vermek.

d) Toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinde düşünen çeşitli profesyonel iş dallarında çalışan
uzmanlara, araştırmacılara ve öğrencilere sertifika programları düzenlemek.

e) Toplumsal cinsiyet alanında özgün bir araştırmanın verilerine dayanan, bu alana öz-
gün bir kuramsal tartışmayla katkıda bulunan çalışmalarla makale ödülü yarışması düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
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b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl

için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak

görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri
yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter. Müdür
yardımcıları oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
ç) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.
d) Yönetim Kurulunca onaylanan yıllık etkinlik planını ve buna bağlı mali tahmini Rek-

töre sunmak.
e) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından

Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört
üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni
üye seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Gerekli du-
rumlarda Müdürün çağırısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır ve görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık etkinlik planını hazırla-

mak ve ilgili konularda kararlar almak.
b) Bir sonraki yılın mali tahminini hazırlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, toplumsal cinsiyet çalış-

maları alanı ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan yedi kişiden oluşur. Danışma Ku-
rulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma
Kurulu üyeliğine Üniversite dışından da üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yılda en az bir kez
olmak üzere Müdür tarafından belirlenecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk
koşulu aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 13 – (1) 8/2/1993 tarihli ve 21490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara

Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) Yönetmeliği yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Giresun Üniversitesinden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TURİZM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Karadeniz Turizm Uy-
gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Giresun Üniversitesi Karadeniz Turizm Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, 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) Bölge: Türkiye sınırları dahilindeki Karadeniz Bölgesi için ulusal ve Karadeniz ile

kıyısı olan diğer ülkelerin Karadeniz bölgeleri için uluslararası rekreasyon ve turizm bölgele-
rini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez (Karadeniz TAMER): Giresun Üniversitesi Karadeniz Turizm Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Giresun Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Giresun Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi sınırları dahilinde
kalan rekreasyon ve turizm kaynakları ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak ilgili sektörlerin so-
runlarını belirlemek, bu sorunlara çözüm önerileri geliştirmek, rekreasyon ve turizm sektörünün
gelişmesi ve iyileşmesi doğrultusunda ulusal ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ve im-
kanlar ölçüsünde Karadeniz’e sınır ülkeler için uluslararası düzeyde bölgesel projeler hazırla-
mak/hazırlatmak, araştırmalar ve uygulamalar yapmak/yaptırtmak, Türkçe ve yabancı dillerde
sertifikalı ve/veya sertifikasız kurslar açarak eğitim-öğretim hizmetleri vermek/verdirtmek ve
merkez amacına yönelik her tür faaliyet için danışmanlık yapmak/yaptırtmak, üniversite-sektör
işbirliğini geliştirmektir.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bölge düzeyinde, rekreasyon ve turizmle ilgili konularda araştırma ve çalışmalar

yapmak/yaptırtmak, projeler hazırlamak/hazırlatmak ve yürütmek.

b) Bölge düzeyinde, rekreasyon ve turizmle ilgili konularda yapılacak araştırma, çalış-

ma ve projeleri teşvik etmek.

c) Bölge düzeyinde, resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla, Merkezin amacına uy-

gun işbirliği yapmak.

ç) Bölge düzeyinde, Merkezin amacına uygun mevcut merkezler, üniversiteler ve ens-

titülerle işbirliği yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürüt-

mek.

d) Yapılan araştırma ve çalışmaların sonuçlarını yayınlamak.

e) Bölgeyle ilgili yayın yapmak, yayın yapılmasını desteklemek ve süreli yayın çıkar-

mak.

f) Bölgedeki rekreasyon ve turizm sektörünün ihtiyaçlarını dikkate alarak kısa, orta ve

uzun süreli eğitim-öğretim programları geliştirmek, Türkçe ve yabancı dillerde sertifikalı/ser-

tifikasız kurslar tertip etmek/ettirmek; seminerler, konferanslar ve benzeri etkinlikler düzenle-

mek/düzenletmek, bu ve bu tip faaliyetleri ihtiyaç halinde yurtiçinden ve yurtdışından diğer

merkezler ile birlikte organize etmek ve Üniversite imkanlarının tanıtımı dahil her türlü faali-

yette bulunmak.

g) Oluşturulacak bilgi, kaynak ve uzman birikimi ile Merkezin amacına uygun düşen

konularda çalışan lisansüstü ve doktora öğrencilerine yardımcı olmak.

ğ) Merkezin amacına uygun araştırma projelerinin başlatılması ve yürütülmesi konu-

larında danışmanlık hizmetleri vermek.

h) Merkezin amacına uygun diğer çalışmaları yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Rek-

tör, Müdürün önerisi üzerine Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere en fazla üç öğretim

elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardım-

cılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda mü-

dür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâletin, altı aydan bir gün fazla olması

durumunda, yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör gerekli gördüğü durumlarda Müdürü süresi

bitmeden görevden alabilir.
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Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve amaçları doğrultusunda yönetmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gün-

demlerini belirlemek, toplantılara başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini, araştırma, incele-

me, uygulama, eğitim ve yayın çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek.

ç) Merkezin faaliyet alanına giren konularda, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt

içinde ve dışında ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programlarını dü-

zenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin sürekli biçimde gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak ve gereken görev-

lendirmeleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı/yar-

dımcıları ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından

görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam en az beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye, yeniden

görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi ta-

mamlamak için, yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, yılda en az dört kez, gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine ve

üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile

alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu de-

ğerlendirmek.

b) Müdür tarafından hazırlanan geçmiş döneme ait faaliyet raporunu ve gelecek döneme

ait çalışma programını görüşmek.

c) Üniversite öğretim elemanlarının, Merkezin amacına uygun eğitim-öğretim, uygu-

lama, araştırma, danışmanlık ve yayım konusundaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuru-

luşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, usul ve esaslarını düzenlemek.

d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili Müdürün getireceği diğer konuları görüşmek ve karara

bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda deneyim

sahibi ve Üniversitenin öğretim elemanları veya uygun görülmesi halinde kamu kurum ve ku-

ruluşları ile özel kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tara-

fından görevlendirilen beş kişiden oluşur.
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(2) Danışma Kurulu üyeleri üç yıl süreyle görevlendirilir. Herhangi bir nedenle görevinden

ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye seçilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine, Müdür başkanlığında yılda bir kez top-

lanır. Müdür gerekli gördüğünde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyetleri ile ilgili, tavsiye

niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

İzinler ve görevlendirmeler

MADDE 15 – (1) Merkezde görevli öğretim elemanlarının izinleri ve görevlendirmeleri

asli görevlerinin bulunduğu birimler üzerinden yapılır.

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümler ve ilgili

mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Kadir Has Üniversitesinden:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/9/2015 tarihli ve 29476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci

fıkrasının (h) bendinde yer alan “Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı:” ibaresi “Öğrenci İşleri Di-

rektörlüğü:” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Öğrenci

İşleri Daire Başkanlığı” ibaresi “Öğrenci İşleri Direktörlüğü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Öğrenci

İşleri Daire Başkanlığınca” ibaresi “Öğrenci İşleri Direktörlüğünce” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Öğ-

renciler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “eğitime başladıkları ilk yarıyıl hariç,” ibaresi ek-

lenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
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“(2) Harf notlarının ifade ettikleri başarı katsayıları aşağıda belirtildiği gibidir:

Harf Notu Katsayısı

AA 4,0

BA 3,5

BB 3,0

CB 2,5

CC 2,0

DC 1,5

DD 1,0

FF 0

G -

K -     ”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “33 üncü”

ibaresi “26 ncı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesinde

yer alan “Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına” ibaresi “Öğrenci İşleri Direktörlüğüne” olarak

değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağı-

daki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“g) Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer hal-

lerin ortaya çıkması.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Öğ-

renci İşleri Daire Başkanlığı” ibaresi “Öğrenci İşleri Direktörlüğü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya

VF” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/9/2015 29476

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 21/12/2015 29569

2- 28/8/2016 29815

3- 14/4/2018 30391

4- 27/1/2019 30668
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TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2019/3)

MADDE 1 – 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kay-

da Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7) ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı

Mallar Listesinin 17 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“17- Bakır ve çinko hurda ve döküntüleri,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/6/2006 26190

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 13/7/2006 26227

2- 28/11/2007 26714

3- 26/12/2007 26738

4- 27/6/2008 26919

5- 30/9/2010 27715

6- 21/4/2011 27912

7- 1/8/2013 28725

8- 11/3/2016 29650

9- 11/7/2017 30121

10- 22/3/2018 30386

11- 1/6/2018 30438

12- 1/9/2018 30522

13- 28/9/2018 30549
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3526 

—— • —— 
Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3525 
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Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3524 

—— • —— 

Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3523 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

İHALE İLANI 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün İhtiyacı Olan Yardımcı Soğutma 

Sisteminde Kullanılacak 24 Adet Soğutucu Panelin Temini Mal Alımı İşi Açık İhale Usulü İle 

İhale Edilecektir. 

 

İhale kayıt numarası:  2019/174140 

Dosya No: 2019/18-MLZ-174140 

1-İdarenin 

a) Adı: 
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) 

Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı 

b) Adresi: 
EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire 

Başkanlığı Eskişehir Yolu 7. km. No:166 Çankaya/ANKARA 

c) Telefon numarası: 0312 6301865 (İlker YILDIRIM- Şef) 

ç) Faks numarası: 0312 6301862 

2-İhale konusu işin adı, niteliği, 

türü ve miktarı: 

18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün İhtiyacı Olan 

Yardımcı Soğutma Sisteminde Kullanılacak 24 Adet Soğutucu 

Panelin Temini Mal Alımı İşi 

3-İhale konusu işin 

a) Teslim yeri/işin yapılacağı 

yer: 
18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü – Çan / Çanakkale 

b) Teslim tarihi/işin süresi: İşin süresi 180 takvim günüdür. 

4-İhale ile ilgili bilgiler 

a)İhale Dokümanı bedeli: 118,00-TL (KDV dâhil) 

b)Dokümanın görülebileceği / 

satın alınabileceği yer: 

EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire 

Başkanlığı 8. Kat Oda No: 826 Eskişehir Yolu 7. km. No: 166 

Çankaya/ANKARA 

c) İhale Usulü: Açık İhale Usulü 

ç) İhale tarih ve saati: 08.05.2019, saat 11.00 

d)Tekliflerin verileceği yer: 

Teklifler 08.05.2019 saat 11.00 ’a kadar; 

EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire 

Başkanlığı 8. Kat Muhaberat Servisi Oda No: 821 Eskişehir Yolu 

7. km. No:166 Çankaya/ANKARA adresine verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

e) İhalenin yapılacağı yer 

EÜAŞ Genel Müdürlüğü, Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire 

Başkanlığı İhale Salonu (Giriş kat) Eskişehir Yolu 7. km. No: 166 

Çankaya/ANKARA 

f) Mesleki ve Teknik yeterliğe 

ilişkin belgeler ve bu belgelerin 

taşıması gereken kriterler: 

İsteklilerin, ihale ilan tarihinden geriye doğru son 5 yıl içinde 

gerçekleştirdikleri, teklif bedelinin en az %20’i oranında ihale 

konusu iş veya benzer işlere ait kamu veya özel sektörde bedel 

içeren tek bir sözleşmeye ilişkin İş Deneyim Belgesini, Teknolojik 

Ürün Deneyim Belgesini veya Üretim Kapasite Raporunu ( üretim 

kapasite miktarı şartname konusu soğutucu paneller için en az 5 

adet/yıllık miktarı ihtiva etmelidir.) teklifi ile birlikte sunmaları 

zorunludur. İsteklilerin, İş Deneyim Belgesi, Teknolojik Ürün 

Deneyim Belgesi veya Üretim Kapasite Raporu belgelerinden 

herhangi birisini sunması yeterlidir. 

5- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama halleri hariç olmak üzere 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara 

tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 

 3607/1-1 
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BİG-BAG TORBA SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

                                                         RİZE 

 
 3611/1-1 

—— • —— 
200 GR ÇAY ÇİÇEĞİ ÇAYI BASKILI BOBİN SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

                                                         RİZE 

 
 3583/1-1 
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İHALE İLANI 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı : MARTOPERFARTÖR alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2019 / 178997 

Dosya no  : 1922459 

1- İDARENİN :  

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2 67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2- İHALE KONUSU MALIN :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Martoperfaratör temini : 1 kalem ( 37 adet )  

b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Amasra 

(BARTIN) Karadon, Kozlu, Üzülmez (ZONGULDAK) 

ve Armutçuk (KDZ. EREĞLİ) Taşkömürü İşletme 

Müesseseleri Ambarları. 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 

3) İHALENİN   

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125  ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 30/04/2019 Salı günü saat : 15:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde,mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
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g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.  

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. Teknik şartnamenin her bir maddesinde belirtilen hususlar ayrı ayrı sırasına göre 

eksiksiz ve tam olarak cevaplandırılacaktır. 

4.2.2. Firmalar teklifleri ile birlikte ; 

a) ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim 

edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli 

olan Akredite kuruluşça verilmiş belgelerini ,  

b) Uygunluk Beyanını (Declaration of conformity) (2014/34/AT ye düzenlenmiş) 

vereceklerdir. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli istekliye %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad. No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 50.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler en geç 30/04/2019 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir.  

9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 

geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 3630/1-1 
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İHALE İLANI 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: SONDAJ YEDEKLERİ alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019 / 175768 

Dosya no : 1922028 

1 - İDARENİN: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

  67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel   : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Sondaj yedekleri: 39 kalem 

b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı 

Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm 

Şefliği Ambarı ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür. 

3 - İHALENİN: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

  ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 06/05/2019 Pazartesi günü saat: 15.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli istekliye %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 75.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 06/05/2019 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 3599/1-1 
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4 KALEM MAL VE LİSANS ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 

projeler için gerekli olan 4 kalem mal ve lisans alımı ihalesi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 

3.maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) (1, 2 ve 3 sıra nolu ihaleler) ve 20 (e) 

(4 sıra nolu ihale) bentleri uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü 

Beyazıt/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@istanbul.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : - 

2 - İhale Konusu malın: 

 

a) Niteliği, türü Miktarı Birimi İhale tarihi İhale saati 

1-) 
Telemetrik Kayıt ve Analiz Sistemi 

İhale kayıt no:2019/188139 
1 Adet 29/04/2019 10:00 

2-) 
NON-INVAZIV Hemodinamik Monitorizasyon Sistemi 

İhale kayıt no:2019/188205 
1 Adet 29/04/2019 10:30 

3-) 
13 Kalem Mal ve Lisans Alımı 

İhale kayıt no:2019/188321  
29/04/2019 11:00 

1- All In One Bilgisayar (4.2 ghz, 32 gb) 1 Adet 

  2- All In One Bilgisayar (3.4 ghz, 16 gb) 1 Adet 

  3- Tablet Bilgisayar (IOS ) 2 Adet 

  4- Tablet Bilgisayar (Android ) 10 Adet 

  5- Monitör 65 1 Adet 

  6- VR Gözlük 5 Adet 

 
 

7- 360 Derece Kamera 2 Adet 

  8- Ethernet Switch 2 Adet 

  9- Workstation Bilgisayar 1 Adet 

 
 

10- Mini Bilgisayar 1 Adet 

  11- Taşınabilir Monitör 3 Adet 

  12- Geliştirici Lisans (Android) 1 Adet 

  13- Geliştirici Lisans (IOS) 1 Adet 

  

4-) 

Quantum Efficiency/IPCE System 

(Fotovoltaik, Fotoelektrokimyasal ve Yakıt Pilleri Ölçümleri 

İçin Özelleştirilmiş Kuvantum Verimlilik/Anlık Foton-Akım 

Dönüşüm Verimliliği/İç Kuvantum Verimlilik/Spektral Cevap 

Sistemi) 

İhale kayıt no:2019/189683 

1 Adet 29/04/2019 11:30 

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri: 

b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim günü içinde İ.Ü. 

Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsüne teslim edilecektir. 

b-c-2) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde İ.Ü. 

İstanbul Tıp Fakültesine teslim edilecektir. 
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b-c-3) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 21 takvim günü içinde İ.Ü. 

İstanbul Tıp Fakültesine teslim edilecektir. 

b-c-4) Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye bildirilmesinden itibaren 

malzemenin tamamı 90(doksan) takvim günü içinde yüklenecektir ve CİP-İstanbul-Fen 

Fakültesine teslim edilecektir. 

3 - İhalenin yapılacağı Yer: İ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen 

iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Teklif edilen cihazın Ürün Onay Belgesi (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında 

teklif ettikleri ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığına dair belge) : Tıbbi cihaz 

durumu, tedarikçi/bayi belgelerinin yer aldığı çıktıları teklifleriyle birlikte sunmalıdır. İstekliler 

tarafından sunulan bu belgelerin sorgulamaları, öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

(TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) https://utsuygulama.saglık.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. 

Eğer ürün ÜTS'de kayıtlı değil ise bu belgelerin sorgulamaları TİTUBB sisteminden yapılacaktır. 

(2 sıra nolu ihale için) 

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

Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
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4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.2.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 

yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 

materyallerinin eksiksiz sunulması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında 

teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi 

gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan 

ürün değerlendirme dışı bırakılır. 

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması 

gereken kriterler: 

4.3.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3.4. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 

4.3.4.1. İstekli firmaya veya yetki aldığı firmaya ait TSE’nin “Hizmet Yeterlilik Belgesi” 

ve Sağlık Bakanlığı’nın “Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi”ni sunmalıdır. (2 sıra nolu 

ihale için) 

4.3.4.2. Tıbbi cihaz yönetmelik kapsamı dışında olan ürünler için isteklilerin kapsam dışı 

yazılı beyanları esastır. Eğer teklif edilen cihaz kapsam dışı ise kapsam dışı beyanı ile birlikte CE 

veya FDA veya TSE onaylarından birine sahip olmalıdır.(2 sıra nolu ihale için) 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi 

5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli 

istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir, 100,00 - Türk Lirası İ.Ü. Strateji 

Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılarak veya Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığı’nın Halk Bankası Beyazıt Şubesi IBAN no: TR30000120098200000 

6200266 hesabına EFT, havale yapıldığına ilişkin dekont karşılında İ.Ü.Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Biriminden satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı ihale doküman bedeli 

yatırılmalıdır.) 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine 

bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. (1, 2 ve 4 sıra 

nolu ihaleler için) 

10 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.(3 sıra nolu 

ihale için) 

11 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az 

olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

14 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir. 

 3705/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 3712/1-1 
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Diyanet İşleri Başkanlığından: 

DUYURU 

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan genel idare hizmetleri 

sınıfındaki 36 adet “il müftü yardımcısı” kadrosuna sınav (yazılı ve sözlü) sonucuna göre kurum 

içi naklen bayan personel alımı yapılacaktır. 
 

MÜNHAL KADROLARIN 

SIRA NO BULUNDUĞU YER ADEDİ  SIRA NO BULUNDUĞU YER ADEDİ 

1 Adıyaman 1 19 Iğdır 1 

2 Afyonkarahisar 1 20 İstanbul 1 

3 Ağrı 1 21 Kahramanmaraş 1 

4 Artvin 1 22 Karabük 1 

5 Aydın 1 23 Kars 1 

6 Balıkesir 1 24 Kastamonu 1 

7 Batman 1 25 Kırklareli 1 

8 Bayburt 1 26 Kilis 1 

9 Bingöl 1 27 Mersin 1 

10 Bitlis 1 28 Muş 1 

11 Bolu 1 29 Niğde 1 

12 Burdur 1 30 Siirt 1 

13 Çanakkale 1 31 Şanlıurfa 1 

14 Diyarbakır 1 32 Şırnak 1 

15 Edirne 1 33 Tunceli 1 

16 Erzincan 1 34 Van 1 

17 Eskişehir  1 35 Yozgat 1 

18 Hakkari 1 36 Zonguldak 1 
 
I. BAŞVURU ŞARTLARI 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

2. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine 

göre çalışıyor olmak, 

3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 

(b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak, 

4. En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak, 

5. Başkanlıkta Kur’an kursu öğreticisi, dengi veya üstü sayılan görevlerde altı yıl (6) 

görev yapmış olmak,  

6. Bayan olmak. 

7. İl müftü yardımcısı unvanında müktesebi bulunmamak. 

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

1. Başkanlığımız merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar ise bağlı 

bulundukları il ve ilçe müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine 

başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır. 

• Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava başvuracak adaylar 

adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir. 

2. Başvurular 22.04.2019 -06.05.2019 tarihlerinde 08:30 - 16:30 saatleri arasında alınacaktır. 

3. Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız 

DİBBYS programı üzerinden alınacaktır. 

4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak 

yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. 
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III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1. T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport), 

2. En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezuniyetini gösterir diploma veya mezuniyet 

belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınmış olan denklik belgesi), 

3. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve adlî sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı. 

• Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul 

edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir. 

• Yazılı beyan istenen hususlar, tek bir dilekçede yer alacaktır. 

• Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim 

edilecektir. 

IV. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI 

1. İl müftü yardımcılığı sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır. 

2. Yazılı Sınav Konuları; 

a) Kur’an-ı Kerim, 

b) Arapça, 

c) Tefsir, 

ç) Hadis, 

d) Kelam, 

e) Fıkıh, 

f) İslam tarihi ve İslam ahlakı, 

g) Dinî ve meslekî genel kültür, 

ğ) Başkanlık ve devlet memurları ile ilgili mevzuat, 

3. Sözlü Sınav Konuları; 

Adaylar, sözlü sınavda sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından; 

a) Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir) (30 puan), 

b) Arapça (30 puan), 

c) Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) (30 puan), 

d) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (10 puan), 

konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

4. Sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımızın 

https://hukukmusavirligi.diyanet.gov.tr/Detay/285/diyanet-işleri-başkanlığı-personel-yeterlikleri 

web adresinde yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında Din Hizmetlerini Yürütenlerin 

Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.  

5. Yazılı sınav 12.05.2019 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. 

6. Sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli 

hazırlıkların tamamlanmasından sonra Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan 

Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir. 

7. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik 

belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.  

8. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava 

katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav 

hakkı verilmeyecektir. 

9. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini 

(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir. 

V. DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI 

1. Yazılı ve sözlü sınavlar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 

2. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) 

puan almak gerekmektedir. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava 

çağrılacaktır. 
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3. Başarı sıralamasında, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas 

alınacaktır. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda sırasıyla 

yazılı sınav puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana ve doğum tarihi önce olana sıralamada 

öncelik verilecektir.  

4. Başarı sıralamasında sınav sonucu başarılı olan adaylardan kadro sayısı kadarı asıl ve 

yedek sıralanacaktır. 

VI. İTİRAZLAR 

1. Adaylar, yazılı sınav sorularına ilişkin itirazlarını sınavın yapıldığı tarihten itibaren 7 

(yedi) gün; yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise her bir sınavın sonuçlarının ilan 

edilmesinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları 

Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapacaklardır.  

2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.  

3. Süresi içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel 

Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan 

dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

VII. ATAMA İŞLEMLERİ 

1. Adaylar atanmak için üç il tercihinde bulunabileceklerdir. 

2. Adaylar üç il tercihlerini başvuru esnasında belirtecek olup daha sonra kendilerine 

ikinci bir tercih hakkı verilmeyecektir. 

3. Adaylar il tercihlerine başarı sıralamasına göre yerleştirilecektir. Başarılı olup 

atanmaya hak kazanamayan adaylar tercih ettikleri il için başarı sıralamasına göre yedek olarak 

belirlenecektir.  

4. Atanmaya ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir. 

VIII. DİĞER HUSUSLAR 

1. Sınav sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların 

başvuruları ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri 

kesilecektir. 

2. Sınav sürecinin her aşamasında başvuru için istenilen bilgiler ve gerekli görülen diğer 

hususlarla ilgili, Başkanlık adaydan belge talep edebilecektir.  

3. Adayların, sınav sürecindeki iş ve işlemlerle ilgili taleplerinde faks ve e-mail ile işlem 

yapılmayacaktır. Adayların taleplerini içerir ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları 

Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir. 

4. Sınav ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel 

Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular, tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 

5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve 

Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri 

geçerlidir. 

IX. İLETİŞİM 

Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü  

  Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı  

  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 147/A 06800  

  Çankaya ANKARA 

e-mail : persis@diyanet.gov.tr 

Telefon : (0312) 295 70 00 

Fax : (0312) 285 85 72 

İlgililere duyurulur. 3723/1/1-1 
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Diyanet İşleri Başkanlığından: 

DUYURU 

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan; aşağıda unvanı, sınıfı ve 

adedi belirtilen kadrolara yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen “ilçe müftüsü” 

alımı yapılacaktır. 
 

MÜNHAL KADROLARIN 

BULUNDUĞU YER UNVANI SINIFI ADEDİ 

Taşra Teşkilatı İlçe Müftüsü G.İ.H.S 20 
 

I. BAŞVURU ŞARTLARI 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 

(b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak, 

3. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak, 

4. İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak, 

5. Sınava müracaatların bitiş tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında toplam 5 

(beş) yıl görev yapmış olmak, 

6. İlçe müftüsü unvanda müktesebi bulunmamak  

7. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine 

göre çalışıyor olmak, 

8. Erkek olmak. 

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

1. Başkanlık merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar ise il ve ilçe 

müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru için gerekli 

belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır. 

• Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından veya askerlik görevini 

yerine getirmekte olanlardan sınava başvuracak adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini 

yapabileceklerdir. 

2. Başvurular 22.04.2019 - 06.05.2019 tarihlerinde 08:30 - 16:30 saatleri arasında 

alınacaktır. 

3. Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız 

DİBBYS programı üzerinden alınacaktır. 

4. Başvuruların hatasız, eksiksiz ve bu duyurudaki usul ve esaslara göre yapılmasından 

adayın kendisi sorumludur. Bu sebeple; başvuru işlemleri esnasında ve başvuru belgesini 

imzalamadan önce adayların başvuru bilgilerini dikkatlice kontrol etmeleri gerekmektedir.  

5. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1. T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport), 

2. En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezuniyetini gösterir diploma veya mezuniyet 

belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınmış olan denklik belgesi), 

3. İhtisas kursu veya doktora mezuniyet belgesi, 

4. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve adlî sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı. 
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• Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul 

edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir. 

• Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır. 

• Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim 

edilecektir. 

IV. SINAVIN ŞEKLİ ve KONULARI  

1. İlçe müftülüğü sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır. 

2. Yazılı Sınav Konuları; 

a) Kur’an-ı Kerim, 

b) Arapça, 

c) Tefsir, 

ç) Hadis, 

d) Kelam, 

e) Fıkıh, 

f) İslam tarihi ve İslam ahlakı, 

g) Dinî ve meslekî genel kültür, 

ğ) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat, 

3. Sözlü Sınav Konuları; 

Adaylar, sözlü sınavda sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından; 

a) Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir) (30 puan), 

b) Arapça (30 puan), 

c) Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) (30 puan), 

d) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (10 puan). 

konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

4. Sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımızın 

https://hukukmusavirligi.diyanet.gov.tr/Detay/285/diyanet-işleri-başkanlığı-personel-yeterlikleri 

web adresinde yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında Din Hizmetlerini Yürütenlerin 

Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.  

5. Yazılı sınav 11.05.2019 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. 

6. Sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli 

hazırlıkların tamamlanmasından sonra Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan 

Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.  

7. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik 

belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.  

8. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava 

katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav 

hakkı verilmeyecektir. 

9. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini 

(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir. 

V. DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI 

1. Yazılı ve sözlü sınavlar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 
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2. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) 

puan almak gerekmektedir. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava 

çağrılacaktır. 

3. Başarı sıralamasında, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas 

alınacaktır. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda sırasıyla 

yazılı sınav puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana ve doğum tarihi önce olana sıralamada 

öncelik verilecektir.  

4. Başarı sıralamasında sınav sonucu başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı 

asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır. 

VI. İTİRAZLAR 

1. Adaylar, yazılı sınav sorularına ilişkin itirazlarını sınavın yapıldığı tarihten itibaren 7 

(yedi) gün; yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise her bir sınavın sonuçlarının ilan 

edilmesinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları 

Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapacaklardır.  

2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.  

3. Süresi içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel 

Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan 

dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

VII. ATAMA İŞLEMLERİ 

Atamaya ilişkin hususlar daha sonra ilan edilecektir. 

VIII. DİĞER HUSUSLAR 

1. Sınav sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların 

başvuruları ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri 

kesilecektir. 

2. Sınav sürecinin her aşamasında başvuru için istenilen bilgiler ve gerekli görülen diğer 

hususlarla ilgili, Başkanlık adaydan belge talep edebilecektir.  

3. Adayların, sınav sürecindeki iş ve işlemlerle ilgili taleplerinde faks ve e-mail ile işlem 

yapılmayacaktır. Adayların taleplerini içerir ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları 

Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir. 

4. Sınav ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel 

Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 

5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve 

Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri 

geçerlidir. 

IX. İLETİŞİM 

Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü  

  Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı  

  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800  

  Çankaya ANKARA 

e-mail : persis@diyanet.gov.tr 

Telefon : (0312) 295 70 00 

Fax : (0312) 285 85 72 3723/2/1-1 
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Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 3560/1-1 

—— • —— 
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

21.03.2019 tarihli ve 30721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 adet C Nitelikli Bilişim 

Personeli alımına ilişkin ilanımızda belirtilen yazılı sınav ve sonuç açıklama tarihleri aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

İlan olunur. 

Yazılı Sınav Tarihi : 03.05.2019 

Sonuç Açıklama Tarihi : 08.05.2019 3703/1-1 
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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 3682/1-1 

—— • —— 
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
15.04.2019 tarihli ve 30746 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan 

Hukuk Fakültesi, 1 (bir) kişilik Doktor Öğretim Üyesi alınacağı şeklindeki ilanımız sehven eksik 
çıkmıştır. Özel Hukuk Bölümü Medeni Hukuk Anabilim Dalında ihtiyaç olup, başvuracak 
adayların 80 Puan ve üzeri (YDS veya muadili) bir dil belgesine sahip olması, Hukuk Fakültesi 
mezunu olması, Yüksek Lisansını ve Doktorasını Özel Hukuk alanında yapmış olması, Medeni 
Hukuk ve Borçlar Hukuku alanında çalışmaları ve yayınları bulunması ve en az 1 yıl Öğretim 
Üyesi olarak çalışmış olması beklenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz. 

 3722/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 3542/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 18 Nisan 2019 – Sayı : 30749 

 



18 Nisan 2019 – Sayı : 30749 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 

 

 3559/1-1 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 18 Nisan 2019 – Sayı : 30749 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 3584/1-1 
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Citibank A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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Akbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 32)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 954)
–– Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair

Karar (Karar Sayısı: 955)
–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 956)
–– Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kurbanlı Mahallesinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar

(Karar Sayısı: 957)
–– Bazı Taşınmazların Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâhlara İsabet Eden Taşınmazlarda Pilon

Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, Hat Emniyet Sahalarının ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 958)

–– Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait “154 kV Pülümür Trafo Merkezi Yenileme (Farklı Sahada)
Projesi” Kapsamında Gösterilen Sahaya İsabet Eden Taşınmazların Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 959)

–– Balıkesir ve Çanakkale İllerinde Tesis Edilecek Pazarköy Rüzgar Elektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların
Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 960)

–– Giresun İlinde Tesis Edilecek İlimsu I-II Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Tapuda
Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 961)

–– 154 kV (Salihli TM-Kemalpaşa TM) Brş.N-Salihli III JES TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 962)

–– Bazı Taşınmazların Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâhlara İsabet Eden Taşınmazlarda Pilon
Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, Hat Emniyet Sahalarının ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 963)

–– Bazı Taşınmazların Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâhlara İsabet Eden Taşınmazlarda Pilon
Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, Hat Emniyet Sahalarının ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 964)

–– 154 kV (Çerkezköy-Kıyıköy) Brş. N.-Vize 380 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik
İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 965)

–– Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Bağlıca, Çatalağaç, Doğanlı ve Gökçay Köyleri Halkının, Mezkur Yerleşim Yerlerinin Koçali
Barajı Su Toplama Havzasında Kalması Nedeniyle, Gösterilen Yerlere Nakline ve Yerleştirilmesi Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 966)

–– Bazı Fakülte ve Enstitülerin Kurulması, Bazı Yüksekokul ve Enstitülerin Kapatılması, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Rektörlüğüne Bağlı Olan Diş Hekimliği Fakültesinin Adının Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi Olarak Değiştirilmesi
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 967)

–– Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması ve Adlarının
Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 968)

–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2140 (2014), 2216 (2015), 2402 (2018) ve 2456 (2019) Sayılı Kararları
Doğrultusunda Bazı Kişilerin, Türkiye’de Bulunan Bankalar ve Diğer Mali Kurumlar ile Gerçek ve Tüzel Kişiler Nezdindeki
Kiralık Kasa Mevcutları da Dâhil Olmak Üzere, Tüm Hak ve Alacakları ile Malvarlıklarının 26/2/2020 Tarihine Kadar
Dondurulmasına ve Bu Malvarlıkları ile İlgili Her Türlü İşlemin Hazine ve Maliye Bakanlığının İznine Bağlanması Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 969)

–– Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait 380 kV Akkuyu Trafo Merkezi ve Bağlantı Yolu Projesi
Kapsamında Bazı Taşınmazların Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 970)

ATAMA KARARLARI
–– Bazı Rektörlüklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2019/84)
–– Biruni Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Adnan YÜKSEL’in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/85)
–– İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Sabahattin AYDIN’ın Atanması Hakkında Karar  (Karar: 2019/86)
–– TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Güven SAK’ın Atanması Hakkında Karar 

(Karar: 2019/87)
–– Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mustafa PAÇ’ın Atanması Hakkında Karar  (Karar: 2019/88) 

YÖNETMELİKLER
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (Karar Sayısı: 953)
–– Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliği
–– Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) Yönetmeliği
–– Giresun Üniversitesi Karadeniz Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kadir Has Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/3)

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




