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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ticaret Bakanlığından:

TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜK HİZMETLERİ VE KAÇAKÇILIKLA

MÜCADELE GÖREVLERİNE İLİŞKİN NAKDİ 

ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük Per-

soneli ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesinde

belirtilen Ticaret Bakanlığı personeline nakdi ödül verilmesine ilişkin usul ve esasları belirle-

mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu

maddesinde belirtilen Ticaret Bakanlığı personelini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

25 Kasım 2021
PERŞEMBE
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Ticaret Bakanını,

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) Bakan Yardımcısı: Ticaret Bakan Yardımcısını,

ç) Daire Başkanı: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde görevli Daire Başkanını,

d) Genel Müdür: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürünü,

e) Genel Müdürlük: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünü,

f) Genel Müdür Yardımcısı: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde görevli Genel

Müdür Yardımcısını,

g) İdare: Merkezde Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünü, taşrada Gümrük ve Dış

Ticaret Bölge Müdürlüklerini,

ğ) Personel: Sözleşmeli olarak istihdam edilenler dahil 640 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin 39 uncu maddesinde belirtilen personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Nakdi Ödül

Nakdi ödül verilecek durumlar

MADDE 5 – (1) 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesinde be-

lirtilen Bakanlık personelinden;

a) Devletin ekonomik menfaatleri, doğal ve kültürel miras, çevre ve toplum sağlığı ile

kamu güvenliğinin korunmasında yüksek hizmetleri görülenler, fiilen almakta oldukları aylık

tutarlarının iki katından beş katına kadar,

b) Olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenler, fiilen

almakta oldukları aylık tutarlarının altı katından yirmi dört katına kadar,

3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

hükümleri saklı kalmak kaydıyla para verilerek ödüllendirilebilir. Bunlardan sözleşmeli olarak

istihdam edilenlere verilecek ödül tutarı, aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan

emsali personel esas alınarak belirlenir.
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Nakdi ödül teklifleri

MADDE 6 – (1) Nakdi ödül teklifleri, ödüle esas olayın gerçekleştiği tarihten itibaren

en geç iki ay içinde ilgili Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü veya Gümrük

Müdürü tarafından yapılacak değerlendirmeyi müteakip bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1

Nakdi Ödül Teklif Formu kullanılarak ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürünün görüşü

ile Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdür tarafından onaylanan teklifler Nakdi Ödül De-

ğerlendirme Kuruluna sunulur.

(2) Merkez teşkilatında görevli personele ilişkin ödül teklifleri, Nakdi Ödül Teklif For-

mu kullanılarak ilgili Daire Başkanının teklifi, Genel Müdür Yardımcısının görüşü ve Genel

Müdürün onayı ile gerçekleştirilir.

(3) Nakdi Ödül Teklif Formu ödül teklif edilecek her bir şahıs için ayrı ayrı tanzim edi-

lir.

(4) Teklifin gerekçesine esas her türlü bilgi ve belge Nakdi Ödül Teklif Formuna ekle-

nerek Genel Müdürlüğe iletilir.

Nakdi Ödül Değerlendirme Kurulu

MADDE 7 – (1) Nakdi Ödül Değerlendirme Kurulu ilgili Bakan Yardımcısı başkanlı-

ğında, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ile Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Per-

sonel Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek birer Genel Müdür Yardımcısı olmak üzere 5 ki-

şiden oluşur. Kurulun sekretaryasını Genel Müdürlük yürütür.

(2) Nakdi Ödül Değerlendirme Kurulu tüm üyelerin katılımıyla toplanır. Kurulda nakdi

ödül teklifi yapılanların durumu tek tek görüşülür. Nakdi ödül verilmesinin uygun olup olma-

dığına ilişkin kararlar oy çokluğuyla alınır. Toplantıya mazeretleri sebebiyle katılamayan kurul

üyelerinin yerine vekâlet eden personel katılır. Kuruldaki üyelere nakdi ödül verilmesi gerektiği

hallerde bu şahıslar kurulda üye olarak görevlendirilemezler. O toplantıya münhasır olmak

üzere, Kurul Başkanı tarafından en az Genel Müdür Yardımcısı seviyesinde belirlenecek başka

bir personel toplantıya katılır.

(3) Nakdi Ödül Değerlendirme Kurulu somut olayın şartlarına göre personelin emsal-

lerine göre gösterdiği yüksek hizmet ve yaşamını ortaya koyma durumu göz önünde bulundu-

rarak nakdi ödül tekliflerini inceler ve teklifin uygun görülmesi durumunda ödül miktarını be-

lirler. Ödül miktarının hesaplanmasında, ödüle esas olayın gerçekleştiği tarihte personelin fiilen

almakta olduğu aylık esas alınır.
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(4) Nakdi Ödül Değerlendirme Kurulu tarafından incelenerek uygun olduğu değerlen-

dirilen teklifler Bakanın onayına sunulur.

İdari ve mali hususlar

MADDE 8 – (1) Nakdi ödüller, Genel Müdürlük bütçesinden ödenir.

(2) Onaylanan nakdi ödüllere tekabül eden ödenekler ilgili idarelere gönderilir ve ödüle

hak kazanan personele tek seferde ödenir.

(3) Ödüle esas olayda hayatını kaybeden personelin nakdi ödülü veraset ilamına göre

mirasçılarına ödenir.

(4) Tutuklanan, görevden uzaklaştırılan ya da ihraç edilen; Devlet memurluğundan çıkarma

cezası gerektiren eylemlerden dolayı hakkında disiplin soruşturması devam eden; 657 sayılı

Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin beşinci alt

bendinde sayılan suçların birisinden adli soruşturması veya kovuşturması devam eden personele

nakdi ödül verilmez.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen personelden; görevine iade edilenler, disiplin soruştur-

masında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilenler veya hakkında daha düşük bir disiplin

cezası öngörülenler, adli soruşturma veya kovuşturma sonucunda, hakkında kovuşturmaya yer

olmadığı, düşme, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın reddi veya beraat kararı verilenlere

nakdi ödülü verilir. Kararlarda kesinleşme şartı aranır.

(6) Bakanlıktan herhangi bir nedenle ayrılan personel için nakdi ödül teklifi yapılmaz.

Nakdi ödül teklifi yapıldıktan sonra; haklarında verilen kesinleşmiş mahkûmiyet kararı veya

Devlet memurluğundan çıkarma cezası nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere Bakan-

lıktan herhangi bir nedenle ayrılanlar ile hayatını kaybedenlerin işlemleri devam ettirilir ve

bunların nakdi ödülleri Bakan tarafından onaylanmasını müteakip personele veya veraset ila-

mına göre mirasçılarına ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. 
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Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür-

lüğünde görev yapan Devlet memuru ve sözleşmeli personelin disiplin amirlerini belirlemek-

tir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü mer-

kez ve taşra teşkilatında 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel

Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve

(c) bentlerine göre görev yapan personel hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 124 üncü maddesi, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 29/4/2021 tarihli ve

3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönet-

meliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin amirleri Ek-1 sayılı

Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Dev-

let Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 13/10/2017 tarihli ve 30209 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tür-

kiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Mü-

dürü yürütür.
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK SEKTÖRLERİNDE

İÇ SİSTEMLERE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin,

sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinde faaliyet gösteren özellikli kuruluşların ve tüzel ki-
şiliği haiz sigorta ve reasürans brokerlerinin kuracakları iç kontrol, risk yönetimi, aktüerya ve
iç denetim sistemlerine ve bunların işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Türkiye’de kurulu sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerini, ya-
bancı sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiye’deki teşkilatlarını, Güvence Hesabını, Sigorta
Bilgi ve Gözetim Merkezini, Emeklilik Gözetim Merkezini, Sigorta Tahkim Komisyonunu,
Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunu, Doğal Afet Sigortaları Kurumunu, Özel Riskler Yönetim
Merkezini ve tüzel kişiliği haiz sigorta ve reasürans brokerlerini kapsar. 

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun

4 üncü, 14 üncü, 21 inci, 28 inci, 30 uncu, 31/B inci, 32 nci, 33/A ıncı ve ek 1 inci maddeleri;
9/5/2012 tarihli ve 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 6 ncı maddesi ile 28/3/2001 tarihli
ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 1 inci ve 20/A mad-
delerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Ana hizmetler: Kuruluşların esas faaliyetlerini icra edebilmeleri amacıyla yürütülen

ve devamlı olarak sürdürülmesi zorunlu olan hizmetleri,
b) Bilgi sistemleri: Bilginin toplanması, işlenmesi, saklanması, dağıtımı, kullanımı ve

paylaşımına yönelik insan kaynağı, operasyonel faaliyetler ve süreçler ile bunlarla etkileşim
içinde bulunan bilgi teknolojilerini,

c) Birincil sistemler: Sigortacılık ve özel emeklilik faaliyetlerinin yürütülmesi ve Ka-
nunda, Kanuna ilişkin alt düzenlemelerde ve ilgili diğer mevzuatta bu kuruluşlar için tanımla-
nan esas faaliyet konusuyla ilgili tüm sorumlulukların yerine getirilmesi açısından gerekli olan
bütün bilgilerin, elektronik ortamda güvenli ve istendiği an erişime imkân sağlayacak şekilde
kaydedilmesini ve kullanılmasını sağlayan altyapı, donanım, yazılım ve veriden oluşan sistemin
tamamını,

ç) Birlik: Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğini,
d) COBIT: Bilgi Sistemleri Denetim ve Kontrol Birliği (ISACA) Bilgi Teknolojileri

Yönetişim Enstitüsü (ITGI) tarafından yayımlanmış olan Bilgi Teknolojilerine İlişkin Kontrol
Hedefleri (COBIT)’nin güncel versiyonu veya Kurumca kabul edilen versiyonlarını,

e) Denetim komitesi: Asgari olarak icrai görevi bulunmayan iki yönetim kurulu üye-
sinden oluşan ve denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde yönetim kuruluna
yardımcı olmak üzere kurulan komiteyi,

f) Finansal grup: Hukuksal yönden birbirinden bağımsız olsa bile; sermaye, yönetim
ve denetim açısından birbiriyle ilişkili ve içlerinden en az bir tanesi sigorta, reasürans veya
emeklilik şirketi olmak şartıyla ortaklıklarının tümü veya çoğunluğu finansal kuruluş olan şir-
ketler bütününü,

g) İcrai birim: Doğrudan gelir getirici, harcama yapıcı veya operasyonel faaliyetlerin
icra edildiği birimi,
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ğ) İç sistemler: 5684 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen sistemler ile aktüerya
fonksiyonunu,

h) İkincil sistemler: Birincil sistemler dışında kalan faaliyetlerin yürütüldüğü sistemler
ile tüm sistemler aracılığı ile yürütülen faaliyetlerde bir kesinti olması halinde, bu faaliyetlerin
iş sürekliliği planında belirlenen kabul edilebilir kesinti süreleri içerisinde sürdürülür hale ge-
tirilmesini ve Kanunda, Kanuna ilişkin alt düzenlemelerde ve ilgili diğer mevzuatta kuruluşlar
için tanımlanan tüm sorumlulukların yerine getirilmesi açısından gerekli olan bütün bilgilere
kesintisiz ve istendiği an erişilmesini sağlayan birincil sistem yedeklerini,

ı) İş sürekliliği planı: İş sürekliliği yönetiminin bir parçası olan ve bir kesinti durumunda
kuruluşların öncelikleriyle uyumlu olarak faaliyetlerin sürdürülmesine ve mevzuata uyum sağ-
lanmasına yönelik politika, standart ve prosedürlerden oluşan yazılı plan veya planlar bütünü-
nü,

i) İş sürekliliği yönetimi: Savaş, terör olayları, grev, lokavt, kargaşalık, salgın hastalıklar,
yangın ve doğal afetler ve bilişim tabanlı saldırılar ile iş ortaklarındaki iş kesintileri gibi ne-
denlere bağlı olarak oluşabilecek bir kesinti veya kriz durumunda etkin önlem alınabilmesi;
itibarın, marka değerinin, değer katan faaliyetlerin ve paydaşların çıkarlarının korunabilmesi
amaçlarıyla belirlenen operasyonların sürekliliğinin temin edilmesi veya hedeflenen zaman di-
liminde kurtarılabilmesinin sağlanması ile kriz öncesi duruma dönülmesine yönelik, potansiyel
risklerin belirlenmesini de içeren politika, standart ve prosedürleri kapsayan bütünsel yönetim
sürecini,

j) Kanun: 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28/3/2001 tarihli ve
4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu,

k) Kesinti: Kuruluşların faaliyetlerinde veya bir sistemin fonksiyonlarında sürekliliğin,
planlı geçişler haricinde mücbir sebeplerle sekteye uğramasını, 

l) Konsolidasyona tabi ortaklık: Türkiye finansal raporlama standartları kapsamında ta-
nımlanan kontrol gücüne sahip olunan tüm ortaklıkları,

m) Kurul: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
n) Kuruluş: Bu Yönetmelik kapsamında tanımlanan şirketler, özellikli kuruluşlar ve tü-

zel kişiliği haiz sigorta ve reasürans brokerlerinin tamamını,
o) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu, 
ö) Özellikli Kuruluşlar: Güvence Hesabını, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezini, Emek-

lilik Gözetim Merkezini, Sigorta Tahkim Komisyonunu, Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunu, Do-
ğal Afet Sigortaları Kurumunu ve Özel Riskler Yönetim Merkezini,

p) Rehber: T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayımlanan bilgi
ve iletişim güvenliği rehberini,

r) Sigorta grubu: Hukuksal yönden birbirinden bağımsız olsa bile; sermaye, yönetim
ve denetim açısından birbiriyle ilişkili sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri bütününü, 

s) Şirket: Türkiye’de kurulmuş sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile yabancı ül-
kelerde kurulmuş sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiye’deki şubelerini,

ş) Üst düzey yönetim: Kuruluşun icra kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve genel
müdür yardımcıları, iç sistemler kapsamındaki birimlerin yöneticileri ile başka unvanlarla is-
tihdam edilseler dahi danışmanlık birimleri dışındaki birimlerin yetki ve görevleri itibarıyla
genel müdür yardımcısına denk veya daha üst konumlarda görev yapan yöneticileri,

t) Üst yönetim: Kuruluş yönetim kurulu ile üst düzey yönetimi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İç Sistemlerin Kurulması ve Üst Yönetimin Sorumlulukları

İç sistemlerin kurulması 
MADDE 4 – (1) Kuruluşlar, maruz kaldıkları risklerin izlenmesi ve kontrolünün sağ-

lanması amacıyla, faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu, değişen koşullara uygun varsa
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bölge müdürlüklerini, şubelerini, birimlerini, temsilciliklerini ve konsolidasyona tâbi ortaklık-
larını kapsayacak şekilde bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde yeterli ve
etkin iç sistemler kurmak, işletmek ve geliştirmekle yükümlüdür.

(2) İç sistemlerin kurulmasında ve etkin şekilde işletilmesinde nihai sorumluluk yönetim
kurulunda veya her ne ad altında olursa olsun yönetim kurulu görevini sürdüren organdadır.
Özellikli kuruluşların mevzuatları gereğince yönetim komitesi, komisyon veya benzeri isimlerle
adlandırılmakla birlikte yönetim kurulu görev ve yetkilerini haiz yapılar da bu Yönetmelik
kapsamında yönetim kurulu olarak değerlendirilir. Limited şirket şeklinde kurulan ve bu Yö-
netmelik kapsamındaki brokerler için tanımlanan iç sistemleri kurmak ve işletmekle mükellef
olan tüzel kişiliği haiz sigorta ve reasürans brokerlerinde ise nihai sorumluluk genel kurula ait-
tir. 

(3) Şirketlerde yönetim kurulu, iç sistemler kapsamındaki görev ve sorumluluklarının
sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen iç sistemler sorumluluğu görevini denetim
komitesi aracılığıyla ifa eder.

(4) İç sistemler kuruluş organizasyonu içerisinde yapılandırılır. Bu Yönetmelik kapsa-
mındaki özellikli kuruluşlar ile şirketler kendi örgüt yapıları içerisinde ayrı bir iç kontrol biri-
mine, risk yönetim birimine, iç denetim birimine ve bu birimlere ilişkin fonksiyonlara yer verir.
Şirketler, Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Özel Riskler Yönetim Merkezi ve Türkiye Motorlu
Taşıt Bürosu tanımlanan birim ve fonksiyonlara ek olarak aktüerya birimi ve fonksiyonu oluş-
turmak zorundadır. Ancak, bu Yönetmelik kapsamında aktüerya birimi oluşturma zorunluluğu
bulunmayan özellikli kuruluşlar ile tüzel kişiliği haiz sigorta ve reasürans brokerlerinin, aktüerya
fonksiyonunu işletmeleri veya aktüerya birimi oluşturmaları halinde bu Yönetmelik hükümle-
rine uygun olarak bu faaliyetleri yürütmesi gerekmektedir. Kuruluşların faaliyet konuları,
faaliyetlerinin karmaşıklığı ve büyüklükleri dikkate alınarak iç denetim birimi hariç diğer bi-
rimlerin tamamının veya bazılarının birlikte yapılandırılabilmesine ilişkin usul ve esaslar Ku-
rumca belirlenir.

(5) Mevzuatta belirlenen istisnalar ile iç sistemlerle ilgili faaliyetler hariç olmak üzere,
Kuruluş nezdindeki diğer birim yapılanmalarında iç sistem birimlerinin isimleri kullanılamaz;
bu isimleri çağrıştıran ifadelere yer verilemez. 

Yönetim kurulunun yetki ve sorumlulukları 
MADDE 5 – (1) İç sistemlerin oluşturulması, etkin, yeterli ve uygun bir şekilde işle-

tilmesi, geliştirilmesi, muhasebe ve finansal raporlama sisteminden edinilen bilgilerin doğru-
luğunun sağlanması ve muhafaza edilmesi hususunda gerekli tüm tedbirlerin alınması başta
olmak üzere güvence altına alınması, kuruluş içindeki yetki ve sorumlulukların belirlenmesi
nihai olarak yönetim kurulunun sorumluluğundadır. 

(2) Yönetim kurulu, birinci fıkra çerçevesinde;
a) Kuruluşun organizasyon yapısını ve insan kaynakları politikası başta olmak üzere

mevzuatla yönetim kurulunun sorumlu kılındığı politika metinlerini oluşturmak, üst düzey yö-
netimin atanmasında aranılacak kriterleri belirlemek,

b) İç sistemlere ilişkin strateji ve politikalar ile uygulama usullerini yazılı olarak belir-
lemek, bunların etkin bir şekilde uygulanmasını, idame ettirilmesini ve birbirleri ile koordi-
nasyonunu sağlamak,

c) İç sistemler kapsamındaki birim yöneticileri ile iç denetim birimi personelinin seçi-
mine ve görevden alınmasına karar vermek, bunların görev, yetki ve sorumluluklarını açık ve
görev çatışmaları olmayacak şekilde belirlemek, konu ile ilgili personelin çalışma usul ve esas-
larını onaylamak ve gerekli kaynakların tahsisini sağlamak,

ç) Kuruluşun faaliyetlerinden ve varsa konsolidasyona tabi ortaklıklarından kaynakla-
nan tüm risklerin yönetilmesi için risk yönetim birimi ve ilgili birimler tarafından genel ve her
bir risk türü itibarıyla konsolide ve konsolide olmayan bazda hazırlanan risk yönetimine ilişkin
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politika ve stratejiler ile uygulama usullerini onaylamak, üst düzey yöneticiler itibarıyla azami
risk limitleri tahsis etmek,

d) Kuruluşun acenteleri ve temsilcilikleri ile dışarıdan hizmet alımı yoluyla temin edilen
hizmetlerin gözetimini uygun bir şekilde sağlamak,

e) İç denetim birimi tarafından hazırlanan ve denetim komitesi tarafından incelenen iç
denetim planlarını onaylamak,

f) Hak sahiplerinin şikâyetlerinin ve uyuşmazlıkların incelenerek sonucu hakkında hak
sahiplerine ve gerektiği durumlarda Kurum başta olmak üzere ilgililere zamanında ve doğru
şekilde cevap verilmesini sağlayacak bir sistemin geliştirilmesini; söz konusu şikâyet ve uyuş-
mazlıkların belirlenecek içerik ve formatta kendisine düzenli olarak raporlanmasını ve şikâyet
edilen hususlara ilişkin gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

zorundadır.
(3) Yönetim kurulu, kuruluş iç sistemleri hakkında güvence veren yönetim beyanını

denetim dönemi itibarıyla bağımsız denetçiye sunmakla yükümlüdür. Bu Yönetmelik kapsa-
mında sunulacak yönetim beyanına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenebilir.

(4) Yönetim kurulu kararlarının etkilenmemesini ve çıkar çatışmasının önlenmesini te-
minen, kuruluşun genel müdürü hariç olmak üzere yönetim kurulu üyelerinden kendileri, ara-
larındaki evlilik bağı kalkmış olsa dahi eşleri ya da ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan
ya da sıhri hısımları, son iki yıl dâhil olmak üzere kuruluşta veya konsolidasyona tabi ortak-
lıklarda veya kuruluşun hizmet aldığı ya da kuruluşun acentesi olan kurum ve kuruluşlarda
görevi bulunanlar; söz konusu hizmetin alındığı veya acentelik ilişkisi bulunan kurum ve ku-
ruluşlar hakkında yahut kendi görevleriyle ilgili iç sistemlere ilişkin birimler tarafından hazır-
lanan rapor ve değerlendirmelerin görüşüldüğü yönetim kurulu toplantılarına katılamaz. Hizmet
alınan veya aracılık hizmeti temin edilen kuruluş aynı zamanda kuruluşun yönetimine etkili
ortağı ise söz konusu yasak yalnızca yönetime etkili ortağın kuruluşa sunduğu hizmetten so-
rumlu olan yöneticileri bakımından uygulanır. 

Denetim komitesi üyelerinin nitelikleri
MADDE 6 – (1) Denetim komitesi üyelerinin;
a) Atamanın yapıldığı tarihten önceki son iki yıl dâhil olmak üzere;
1) Kuruluşta icrai görevi bulunan yönetim kurulu üyelerinden olmaması,
2) Kendilerinin veya aralarındaki evlilik bağı kalkmış olsa dahi eşlerinin, ikinci dere-

ceye kadar (bu derece dâhil) kan veya sıhri yakınlarının kuruluşun ve konsolidasyona tabi or-
taklıklarının, iç sistemler birimlerinde çalışanlar hariç, personeli olmaması,

3) Kendilerinin, aralarındaki evlilik bağı kalkmış olsa dahi eşlerinin veya ikinci dere-
ceye kadar (bu derece dâhil) kan veya sıhri yakınlarının kuruluşun ve konsolidasyona tabi or-
taklıklarının bağımsız denetimini, derecelendirmesini veya değerlemesini yapan işletmelerin
veya bu işletmeler ile hukuki bağlantısı bulunan yurt dışındaki işletmelerin ortağı veya bu iş-
letmelerin kuruluşa hizmet sunan birimlerinin personeli olmaması veya bağımsız denetim, de-
recelendirme ya da değerleme sürecinde yer almaması,

4) Kendilerinin, aralarındaki evlilik bağı kalkmış olsa dahi eşlerinin veya ikinci dere-
ceye kadar (bu derece dâhil) kan veya sıhri yakınlarının kuruluş ve konsolidasyona tabi ortak-
lıklarına, iç sistemlerle ilgili hususlar haricinde, danışmanlık veya destek hizmeti veren kişi-
lerden olmaması,

b) Kendilerinin, aralarındaki evlilik bağı kalkmış olsa dahi eşlerinin veya ikinci dere-
ceye kadar (bu derece dâhil) kan veya sıhri yakınlarının kuruluşta ve konsolidasyona tabi or-
taklıklarda nitelikli pay sahibi olmaması,

c) Kuruluşların acenteliği veya temsilciliği şeklinde ticari bağlantıları bulunan hakim
ortağının icrai görevi bulunan yönetim kurulu üyesi veya genel müdürünün aralarındaki evlilik
bağı kalkmış olsa dahi eşi veya bunların ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya sıhri
hısmı olmaması,
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ç) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren geçerli olmak üzere birbirini izleyen
dokuz yıldan fazla süreyle aynı kuruluşun denetim komitesinde görev yapmamış olması veya
azami görev süresinin tamamlanması halinde aynı kuruluşun denetim komitesinde tekrar görev
yapabilmek için iki yıllık bekleme süresinin tamamlanmış olması,

d) Yönetim kurulu üyelerine yapılan huzur hakkı ödemeleri ile sözleşme ile belirlenen
sabit ödemeler ve esas sözleşme hükmüne veya genel kurul kararına dayalı olarak yönetim ku-
rulu üyelerine kârdan yapılan ödemeler hariç olmak üzere, kuruluştan ve konsolidasyona tabi
ortaklıklardan, bunların kârlılığına veya performansına dayalı olarak herhangi bir ad altında
ücret veya benzeri bir gelir sağlanmaması,

e) En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması ve sigortacılık, özel emeklilik, finans,
iç kontrol, risk yönetimi, aktüerya ve denetim alanlarından birinde yahut bu alanlara ilişkin
hukuk işlerinde en az on yıllık deneyime sahip olması,

f) Bu maddedeki diğer hususlar saklı olmak kaydıyla; kuruluşta doğrudan ya da dolaylı
pay sahibi olan yurt içinde ya da yurt dışında kurulu tüzel kişiliğe sahip ortaklıklar ve bu or-
takların veya kuruluşun gerçek kişi ortaklarının birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da do-
laylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları yurt içinde ya da yurt dışında
kurulu kredi kuruluşları ile finansal kuruluşlar ile sigorta sözleşmesi veya bireysel emeklilik
sözleşmesinin düzenlenmesi hariç olmak üzere kuruluş ile çıkar çatışması olmayan ticari ku-
ruluşlar dışında başka bir ticari kuruluşta görev almaması,

g) Kuruluşun faaliyet alanına ve özellikli durumuna göre Kurum tarafından gerekli gö-
rülecek diğer nitelikleri taşıması,

şarttır. 
(2) Denetim komitesi üyelerinin seçiminde aranan nitelikler üyelerin söz konusu gö-

revleri süresince aranır. Komite üyelerinden en az birinin yurt içinde yerleşik olması zorunlu-
dur.

(3) Denetim komitesinde yönetim kurulu üyesi olan üye sayısının herhangi bir nedenle
ikinin altına düşmesi halinde, yönetim kurulu en geç bir ay içerisinde bu maddede aranan ni-
telikleri haiz yeter sayıda üyesini denetim komitesine atamak zorundadır. Yönetim kurulunda
bu maddede aranan nitelikleri haiz üye bulunmaması halinde icrai görevi bulunmayan yönetim
kurulu üyeleri geçici süreyle denetim komitesine atanabilir. Geçici süreli atamalarda, atama
tarihinden itibaren icrai görevi bulunmayan üye niteliğini haiz olması şartı aranır. Yönetim ku-
rulu, geçici görevle atanan denetim komitesi üyesi yerine iki ay içerisinde bu maddede belirtilen
nitelikleri haiz birini geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına
sunar. Ayrıca bu kapsamda ortaya çıkabilecek sorunların çözülebilmesini teminen yönetim ku-
rulu genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması da dahil olmak üzere her türlü tedbiri al-
makla yükümlüdür. 

(4) Yurt dışında kurulu şirketlerin şubelerinde denetim komitesininin görevleri, icrai
faaliyet gösteren birimlerin kendisine tabi olmadığı müdürler kurulu üyelerinden biri tarafından
gerçekleştirilir. Bu üyede, birinci fıkranın (a) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentleri ile (ç),
(d) ve (e) bentlerinde belirtilen nitelikler aranır. Bu üyenin eş ve çocuklarının; şirkette kendisine
bağlı icrai mahiyette faaliyet gösteren bir birim bulunmayan müdürler kurulu üyesi, merkez
şubesi müdürü, merkez şubesi müdür yardımcısı ve dengi pozisyonda yönetici olmaması, ata-
manın yapıldığı tarihten önceki son iki yıl da dâhil olmak üzere, şirketin bağımsız denetimini,
derecelendirmesini ya da değerlemesini yapan kuruluşların ortağı veya personeli olmaması
veya bağımsız denetim, derecelendirme ya da değerleme sürecinde yer almaması, atamanın
yapıldığı tarihten önceki son iki yıl da dâhil olmak üzere danışmanlık veya destek hizmeti
veren kuruluşların ortağı veya personeli olmaması veya bu hizmeti veren kişilerden olmaması
şarttır.
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(5) Organizasyon yapısında genel müdürle hiyerarşik bağı bulunmayan, performans ile
mali ve özlük haklarına ilişkin değerlendirmeleri yönetim kurulu ya da denetim komitesi tara-
fından yapılan ve yetkileri itibarıyla asgari olarak genel müdür yardımcısına denk pozisyonlarda
bulunan üst düzey yöneticilerin, icrai görevi bulunmayan asgari iki yönetim kurulu üyesinden
oluşan denetim komitesinde yönetim kurulu üyesi harici üye olarak görevlendirilmesi müm-
kündür. Bu durumda iç kontrol, risk yönetimi veya aktüerya birimlerinin idari ve fonksiyonel
açıdan belirtilen üst yöneticilere bağlı olarak çalışması mümkündür. Denetim komitesinde gö-
revlendirilen söz konusu üyeler de yönetim kurulu üyesi olma hariç denetim komitesi üyele-
rinde aranan nitelikleri taşımalıdır. İç kontrol, risk yönetimi veya aktüerya birimlerinin kendi-
sine bağlı olması halinde yönetim kurulu üyesi olmayan denetim komitesi üyeleri, kendilerine
bağlı birimler hakkında iç denetim sisteminin çıktılarına ilişkin kararlara iştirak edemez. 

Denetim komitesi üyelerinin genel yetki ve sorumlulukları 
MADDE 7 – (1) Denetim komitesi; yönetim kurulunun iç sistem faaliyetlerine ilişkin

yükümlülüklerini etkin bir şekilde yerine getirmesinde yönetim kuruluna yardımcı olmak adına
kuruluşun iç sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama
sistemlerinin Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütün-
lüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşları ile derecelendirme, değerleme ve yönetim ku-
rulu tarafından belirlenecek önemlilik kriterleri göz önünde bulundurularak kuruluşun iç sis-
temler kapsamında yürütülen faaliyetleri için hizmet alacağı kişi ve kuruluşların belirlenme-
sinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, sözleşme imzalanması halinde bu kişi ve kuruluş-
ların faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, Kanuna istinaden yürürlüğe giren düzenlemeler uya-
rınca konsolidasyona tâbi ortaklıkların iç sistemlerine ilişkin faaliyetlerinin konsolide olarak
sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamakla görevli ve sorumludur.

(2) Denetim komitesi, birinci fıkra kapsamında belirtilen görevlerin yerine getirilmesini
teminen kuruluş iç sistemlerinin geneline ilişkin olarak aşağıdaki hususlarda görevli ve yetki-
lidir:

a) İç sistemlere ilişkin konularda üst düzey yönetimin görüş ve önerilerini almak ve
bunları değerlendirmek.

b) Görev ve sorumlulukları kapsamındaki işlerin gereğince yerine getirilmesi, etkinli-
ğinin sağlanması ve geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan uygulamalar konusunda ilgili üst düzey
yönetim, iç kontrol, risk yönetimi, aktüerya ve iç denetimde çalışan personel ile bağımsız de-
netim kuruluşunun görüş ve değerlendirmeleri hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmek.

c) Altı aylık dönemi aşmamak kaydıyla, dönem içerisinde icra edilen faaliyetlere ve bu
faaliyetlerin sonuçlarına, kuruluşta alınması gereken önlemlere, yapılmasına ihtiyaç duyulan
uygulamalara ve kuruluş faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesi bakımından önemli görülen
diğer hususlara ilişkin yönetim kuruluna bilgi vermek.

ç) İç sistemler kapsamındaki fonksiyonların icrasında görevli kişilerin görevlerini ba-
ğımsız ve tarafsız bir şekilde yerine getirip getirmediklerini izlemek.

d) İç sistemler kapsamındaki birimler tarafından hazırlanan raporlarda tespit edilen hu-
suslarda üst düzey yönetimin ve bunlara bağlı birimlerin aldığı önlemleri izlemek.

e) Kuruluşun tüm iş süreçleri ve uygulamalarının Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uy-
gunluğu kapsamında bağımsız denetim kuruluşunun değerlendirmelerini gözden geçirmek, il-
gili üst düzey yönetimin tespit edilen tutarsızlıklar konusundaki açıklamasını almak.

f) İç sistemler kapsamındaki birimlerin yöneticileri ve personeline ilişkin insan kay-
nakları prosedürlerini hazırlamak; yönetim kuruluna iç sistemler kapsamındaki birim yöneti-
cilerinde aranması gereken nitelikler ile ilgili önerilerde bulunmak, bu birimlerin yöneticilerinin
seçimi ve görevden alınması esnasında yönetim kuruluna görüş vermek, iç denetim hariç iç
sistem birimleri yöneticilerinin önerileri çerçevesinde bu birimlerin personelini atamak ve gö-
revden almak.
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g) İç sistemler kapsamındaki birimlerde görevli yönetici ve personelin mesleki eğitim
düzeylerini ve yeterliliğini değerlendirmek.

ğ) Kuruluş personelinin karşılaştığı problemlerin, şüpheli gördükleri hususların veya
kuruluş içindeki usulsüzlüklerin doğrudan kendisine, ilgili yönetim kademelerine, iç kontrol
birimine, iç denetim birimine veya ilgili diğer birimlere ulaşabilmesini sağlayacak iletişim ka-
nallarının tesis edilmesini sağlamak.

h) Kuruluşların finansal raporlarının gerçek ve yansıtılması gereken tüm bilgileri kap-
sayıp kapsamadığını, Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını
gözetmek, tespit edilen hata ve usulsüzlükleri düzelttirmek.

(3) Denetim komitesinin iki üyeden oluşması halinde kararlar oy birliğiyle, üye sayısı-
nın ikiden fazla olması halinde ise kararlar oy çokluğuyla alınır. 

(4) Denetim komitesi, iç sistem birimlerinden kendisine intikal ettirilen raporlardaki
tespitlerin önemine ve aciliyetine binaen yönetim kurulunun acil gündemle toplanmasını talep
edebilir.

Denetim komitesi üyelerinin iç kontrol fonksiyonuna ilişkin görevleri
MADDE 8 – (1) Denetim komitesi, iç kontrol fonksiyonuna ilişkin olarak aşağıdaki

hususlarda görevli ve yetkilidir:
a) Bu Yönetmelikte yer alan iç kontrole ilişkin düzenlemelere ve yönetim kurulunca

onaylanan şirket içi politika ve uygulama usullerine uyulup uyulmadığını gözetmek ve gerekli
görülen önlemler konusunda yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.

b) İç kontrol birimi tarafından hazırlanan iç kontrol birimi yönetmeliğine ilişkin değer-
lendirmelerde bulunmak.

c) İç kontrol birimi tarafından yıllık olarak hazırlanan iç kontrol planlarını onaylamak.
ç) İç kontrol fonksiyonuna ilişkin dışarıdan hizmet alınması halinde hizmet alınacak

kuruluşlarla çalışma kapsamı ve süresini belirlemek.
Denetim komitesi üyelerinin risk yönetim fonksiyonuna ilişkin görevleri
MADDE 9 – (1) Denetim komitesi, risk yönetim fonksiyonuna ilişkin olarak aşağıdaki

hususlarda görevli ve yetkilidir:
a) Risk yönetim birimi tarafından hazırlanan risk yönetim birimi yönetmeliğine ilişkin

değerlendirmelerde bulunmak.
b) Risk yönetim fonksiyonuna ilişkin dışarıdan hizmet alınması halinde hizmet alınacak

kuruluşlarla çalışma kapsamı ve süresini belirlemek.
c) Kuruluşun taşıdığı risklerin tespit edilmesi, ölçülmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi

için gerekli yöntem, araç ve uygulama usullerinin mevcut olup olmadığını değerlendirmek.
Denetim komitesi üyelerinin aktüerya fonksiyonuna ilişkin görevleri
MADDE 10 – (1) Denetim komitesi, aktüerya fonksiyonuna ilişkin olarak; genel fi-

yatlama politikasına uyum sağlamak, reasürans anlaşmalarının yeterliliğini ve teknik karşılık-
ların güvenilirliğini gözetmek, gerekli görülen önlemler ve şirket mali durumu hakkında yö-
netim kuruluna tavsiyede bulunmakla görevli ve sorumludur.

(2) Denetim komitesi, birinci fıkra kapsamında aşağıdaki hususlarda görevli ve yetki-
lidir:

a) Aktüerya fonksiyonunun yerine getirilmesini teminen kendisine bağlı aktüerya birimi
faaliyetlerinin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Bu Yönetmelik kapsamında tanımlanan sorumlu aktüeri belirlemek.
c) Şirket istatistiklerinin oluşturulması, ilgili personelin erişiminin sağlanması ve uygun

hesaplamalar yapılabilmesi için gerekli bilgi sistemleri alt yapısının kurulması ile bilgi işlem
desteğinin sağlanmasını temin etmek.

ç) Faaliyetlerin etkin bir şekilde icra edilmesi için gerekli nitelikleri haiz yeterli sayıda
personel istihdam edilmesini sağlamak.
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d) Aktüerya fonksiyonuna ilişkin dışarıdan hizmet alınması halinde hizmet alınacak
aktüer veya kuruluşla çalışma kapsamını ve süresini belirlemek.

Denetim komitesi üyelerinin iç denetim fonksiyonuna ilişkin görevleri
MADDE 11 – (1) Denetim komitesi, iç denetim fonksiyonuna ilişkin olarak aşağıdaki

hususlarda görevli ve yetkilidir:
a) İç denetim biriminin bu Yönetmelik ve iç politikalarla belirlenen yükümlülüklerini

yerine getirip getirmediğini gözetmek.
b) İç denetim fonksiyonunun kuruluşun mevcut ve planlanan faaliyetlerini ve bu faali-

yetlerden kaynaklanan risklerini kapsayıp kapsamadığını gözetmek, yönetim kurulunun ona-
yıyla yürürlüğe girecek iç denetime ilişkin şirket içi düzenlemeleri incelemek.

c) İç denetim birimi tarafından hazırlanan iç denetim planlarını inceleyerek yönetim
kuruluna sunmak.

ç) Yılda en az iki kez olmak üzere iç denetçiler ile düzenli aralıklarla belirlenecek prog-
ram ve gündemler dâhilinde görüşmelerde bulunmak.

Denetim komitesi üyelerinin bağımsız dış denetim fonksiyonuna ve diğer hizmetlere
ilişkin görevleri

MADDE 12 – (1) Denetim komitesi, bağımsız dış denetim fonksiyonu ve diğer hiz-
metlere ilişkin olarak aşağıdaki hususlarda görevli ve yetkilidir:

a) Kuruluşun sözleşme imzalayacağı derecelendirme kuruluşları, bağımsız denetim ku-
ruluşları ve değerleme kuruluşları ile bunların yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetçileri,
yöneticileri ve çalışanlarının kuruluş ile ilişkili faaliyetlerinde bağımsızlığını ve tahsis edilen
kaynakların yeterliliğini değerlendirmek, değerlendirmelerini bir rapor ile yönetim kuruluna
sunmak, dışarıdan hizmet alınması halinde de sözleşme süresince denetim dönemleri ile uyumlu
olarak düzenli bir şekilde bu işlemleri tekrarlamak.

b) Finansal raporların mali durumu, yapılan işlerin sonuçlarını ve kuruluşun nakit akım-
larını doğru olarak yansıtıp yansıtmadığı ve Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen usul
ve esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda üst düzey yönetim ve bağımsız
denetçilerle görüşmek, bağımsız denetim raporu sonuçları ile altı aylık ve yıllık mali tablolar
ve bunlara ilişkin dokümanları değerlendirmek ve bağımsız denetçinin tereddüt ettiği diğer ko-
nuları çözüme kavuşturmak.

c) Yönetim kurulu tarafından belirlenecek önemlilik derecesi göz önünde bulunduru-
larak iç sistem fonksiyonlarının yürütülmesine ilişkin olarak kuruluşun alacağı önemli destek
hizmetlerine ilişkin risk değerlendirmesi yapmak, değerlendirmelerini bir rapor halinde yönetim
kuruluna sunmak, hizmet alınması halinde de sözleşme süresince destek hizmeti kuruluşunun
sağladığı hizmetlerin yeterliliğini düzenli olarak izlemek.

Denetim komitesine ilişkin istisnalar
MADDE 13 – (1) Özellikli kuruluşların ve tüzel kişiliği haiz sigorta ve reasürans bro-

kerlerinin denetim komitesi oluşturma zorunlulukları bulunmamaktadır. Ancak bu durumda,
özellikli kuruluşlar ile brokerlerde bu Yönetmelik ile denetim komitesinin görev ve sorumlu-
lukları arasında sayılan işlemlerin yönetim kurulu tarafından yerine getirilmesi gerekir. Ayrıca
yönetim kurulu üyelerinden birinin belirtilen görevlerin icrası için görevlendirilmesi mümkün
olup bu durumda belirlenen üyenin denetim komitesi üyelerinde aranan şartları taşıması gere-
kir.

(2) Tabi olduğu mevzuat çerçevesinde yönetim kurulundan bağımsız olarak konumlan-
dırılmış denetim kuruluna sahip özellikli kuruluşlar ve brokerler açısından, söz konusu denetim
kurulu bu Yönetmelikte belirtilen denetim komitesi olarak kabul edilir. İlgili mevzuatın gerek-
tirdiği hususlar saklı olmak üzere, bu Yönetmelikte denetim komitesi üyelerinin taşıması ge-
reken şartlar mevcut denetim kurulu üyelerinde de aranır.
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(3) Tabi olduğu mevzuat çerçevesinde, bu Yönetmelikte denetim komitesinin görevleri
arasında sayılan görevlerin tamamını veya bir kısmını yerine getiren icradan bağımsız olarak
konumlandırılmış ve denetim komitesi üyelerinin niteliklerini haiz üyelerden müteşekkil bir
veya birden fazla komitenin bulunduğu şirketlerde denetim komitesinin görevleri bu komiteler
eliyle yürütülebilir. Bu şekilde birden fazla komite olması halinde, iç denetim sistemi ile diğer
iç sistem fonksiyonlarına ilişkin işlevsel görev ayrımı tesis edilerek ilgili komitelerin görev-
lendirilmesi kaydıyla, denetim komitesinin görevleri bu komiteler tarafından yerine getirilebilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İç Kontrol Sistemi 

İç kontrol sisteminin amacı ve kapsamı
MADDE 14 – (1) İç kontrol sisteminin amacı, kuruluşun varlıklarının korunmasını,

kuruluşun kontrol ortamına ilişkin makul düzeyde güvence sağlanmasını, faaliyetlerin etkin
ve verimli bir şekilde Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, kuruluşun iç politikalarına ve sigortacılık
teamüllerine uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve finansal raporlama sistemi ile ana hiz-
metlerin yürütülmesinde kullanılan tüm sistemlerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve bilgilerin
zamanında elde edilebilirliğini sağlamaktır.

(2) İç kontrol sisteminden beklenen amacın sağlanabilmesi için;
a) Kuruluş bünyesinde işlevsel görev ayrımının tesis edilmesi ve sorumlulukların pay-

laştırılması,
b) Sözleşme yapılması, prim üretimi, hasar ödeme ve şikâyet süreçleri başta olmak üze-

re tüm hizmetlerin yürütülmesine ilişkin sistemlerin, muhasebe ve finansal raporlama sistemi-
nin, bilgi sisteminin ve kuruluş içindeki iletişim kanallarının etkin çalışacak şekilde tesis edil-
mesi,

c) Risklerle ilgili limit ve standartların belirlenmesi,
ç) İş sürekliliği planı ve ilgili diğer planların hazırlanması,
d) Kuruluşun iş süreçleri üzerinde kontrollerin ve iş adımlarının gösterildiği iş akış şe-

malarının oluşturulması,
e) İç kontrol fonksiyonunun tanımlanması ve oluşturulması,
zorunludur.
(3) İç kontrol sistemi kuruluşların genel müdürlük birimlerini, bölge müdürlüklerini,

şubelerini, temsilciliklerini, konsolidasyona tabi ortaklıklarını kapsayacak şekilde yapılandırılır.
Ayrıca, acentelik ilişkisi çerçevesinde acentelerin ve destek hizmeti alınan firmaların kuruluşa
sunduğu hizmetlerin de iç kontrol sistemi kapsamında bulunması gerekir.

İşlevsel görev ayrımı ve sorumlulukların tesisi
MADDE 15 – (1) Kuruluşlar nezdinde, hata ve usulsüzlüğün, menfaat çatışmalarının,

bilgi kirliliğinin ve kaynakların kötüye kullanımının önlenmesi amacıyla aynı konudaki faali-
yetlere ilişkin görev ayrıştırması yapılarak kuruluş içindeki tüm birimlerin ve personelin yetki
ve sorumlulukları açıkça ve yazılı olarak belirlenir. 

(2) Bir işlemin yapılmasına karar verilmesi, işlemin kayda alınması ve muhasebeleşti-
rilmesi ile işlemin fiilen gerçekleştirilmesi işlevlerinin farklı personel sorumluluğuna verilmesi
sağlanır. 

(3) Kuruluş için risk yaratabilecek işlevler tespit edilerek mümkün olduğunca diğer iş-
levlerden ayrılır ve farklı yetkililerin sorumluluğuna verilir. İcrai yetkileri olan personelin so-
rumlulukları ve yetkileri dönemsel olarak incelenerek bunların kuruluş için potansiyel risk
oluşturmaması hususunda gerekli tedbirler alınır. 

Bilgi sistemlerinin ve iş süreçlerinin tesisi 
MADDE 16 – (1) Kuruluş tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin veya verilen hizmet-

lerin etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yönetilmesine; mevzuattan kaynaklanan yüküm-
lülüklerin yerine getirilmesine, muhasebe ve finansal raporlama ile ana faaliyetlerin yürütül-
düğü sistemlerden sağlanan bilgilerin bütünlüğünün, tutarlılığının, güvenilirliğinin, zamanında
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elde edilebilirliğinin ve gereken durumlarda gizliliğinin sağlanmasına elverişli ve aynı zamanda
bilgi sistemlerinin kullanılmasından kaynaklı risklerin izlenmesini, kontrolünü ve gerekli ön-
lemlerin alınmasını sağlayan iş süreçlerinin ve bilgi sistemlerinin tesisi zorunludur.

(2) Kuruluş içinde tesis edilecek iş süreçlerinin ve bilgi sistemlerinin yapısının, şirketin
ölçeği, faaliyetlerinin ve sunulan ürünlerin niteliği ve karmaşıklığı ile uyumlu olması gerekir. 

(3) Bilgi sistemleri asgari olarak;
a) Şikâyet, tahsilat, hasar ve tazminat yönetim süreci başta olmak üzere, kuruluşun iş

süreçlerinin etkin ve verimli çalışmasının sağlanmasına, hak sahiplerinin taleplerinin gecik-
meksizin sonuçlandırılmasına, iş sürekliliğinin sağlanmasına,

b) Bilgi sistemleri üzerinden gerçekleşen işlemlerin, kayıtların ve verilerin doğruluğu-
nun, bütünlüğünün ve güvenilirliğinin sağlanmasına,

c) Bilgi sistemleri dâhilinde gerçekleşen işlem ve olaylara ilişkin etkin bir iz kayıt me-
kanizması oluşturulmasına, 

ç) Bilgi sistemleri kullanıcılarının görev ve sorumlulukları gereği veri tabanlarına, uy-
gulamalara ve sistemlere erişimi için uygun bir yetkilendirme ile erişim kontrolünün oluştu-
rulmasına ve erişimin uygun bir kimlik doğrulama mekanizmasıyla sağlanmasına,

d) Kuruluşun faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan verilerin taşındığı, iletildiği, iş-
lendiği, saklandığı ve yedek olarak tutulduğu ortamlarda ve kendi nam ve hesabına veri işleyen
kurum veya kuruluşlarda 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
kapsamındaki gerekliliklerin yerine getirilmesini de sağlayacak şekilde veri gizliliğinin sağ-
lanmasına,

e) Veri tabanlarının ve bilgi sistemlerinin; sunulan ürünler, faaliyet türleri, coğrafi, de-
mografik, ekonomik, operasyonel, stratejik veya benzeri risk doğuran süreçler bazında analiz
yapılabilecek şekilde kurgulanmasına,

f) Devlete, kamuoyuna, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile Emeklilik Gözetim Mer-
kezine ve ilgili diğer kişi ve kurumlara yapılacak bildirim ve raporlamaların zamanında, ek-
siksiz ve hatasız yapılabilmesine,

g) Herhangi bir denetim veya inceleme sırasında, ilgili kişilerin ihtiyaç duyduğu bilgi
ve belgelerin uygun biçimde ve kısa süre içerisinde verilebilmesine,

ğ) Kurum tarafından belirlenecek diğer gerekliliklerin sağlanmasına,
imkân verecek bir yapıda tesis edilir.
(4) Kuruluş, bilgi sistemlerinin güvenilirliğini sağlamak, düzenli olarak güncelleyerek

gerekli değişiklikleri yapmak ve bilgi sistemlerinin kesintisiz olarak devam ettirilmesi ile ilgili
tedbirleri almakla yükümlüdür. 

(5) Kuruluşların birincil ve ikincil sistemlerini yurt içinde bulundurmaları zorunludur.
Ancak, elektronik posta hizmetleri, telekonferans veya video konferans gibi hizmetler birincil
ve ikincil sistemlerin yurt içinde bulundurulma zorunluluğundan istisnadır.

(6) Birincil ve ikincil sistemler kapsamında destek hizmeti alınıp alınmadığına bakıl-
maksızın, bu sistemler için iş sürekliliğini sağlamaya yetecek sayıda ve nitelikte kuruluş bün-
yesinde personel istihdam edilmesi zorunludur.

(7) Üçüncü fıkranın (a) bendi kapsamında hasar ve tazminat yönetim sistemi başta ol-
mak üzere kuruluşun iş süreçlerinin ve bilgi sistemlerinin asgari unsurları ile kontrolüne ilişkin
usul ve esaslar ile birincil ve ikincil sistemlerin yurt içinde bulundurulmasına ilişkin esasları
belirlemeye Kurum yetkilidir. 

İletişim yapısı ve etkin iletişim kanallarının tesisi
MADDE 17 – (1) Kuruluş, organizasyon yapısı içinde bilginin, bilgi güvenliği dâhi-

linde ilgili tüm kişilere ulaştırılmasını ve kuruluşun amaçları, stratejileri, politikaları, uygulama
usulleri ve beklentileri hakkında ilgili birim yöneticilerinin ve operasyonda görevli personelin
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tam anlamıyla bilgi sahibi olmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede, gerek yöneticiler-
den personele gerekse personelden yöneticiye olacak şekilde kuruluş içinde etkin iletişim akı-
şının hem dikey hem de aynı düzeydeki personel ile birimler arasında sağlanması anlamında
yatay olarak tesis edilmesi gerekmektedir.

(2) Kuruluş personelinin karşılaştığı problemleri ve mutat uygulamalara göre şüpheli
gördükleri hususları ilgili birimlere, yönetim kademelerine, iç kontrol birimine, iç denetim bi-
rimine veya denetim komitesine gizlice raporlayabilmesi için denetim komitesinin gözetiminde
üst düzey yönetim tarafından uygun iletişim kanallarının tesisi ve idamesi gereklidir. 

İş sürekliliği yönetimi ve planı
MADDE 18 – (1) Kuruluşların, savaş, terör olayları, grev, lokavt, kargaşalık, salgın

hastalıklar, yangın ve doğal afetler ve bilişim tabanlı saldırılar ile iş ortaklarındaki iş kesintileri
gibi nedenlere bağlı olarak oluşabilecek bir kesinti veya kriz anında faaliyetlerinin sürdürül-
mesini veya zamanında kurtarılmasını sağlamak üzere operasyonel, finansal, yasal ve itibari
olumsuz etkileri en aza indirmeyi amaçlayan yönetim kurulu tarafından onaylanmış bir iş sü-
rekliliği yönetim yapısı oluşturmaları zorunludur.

(2) İş sürekliliği yönetimi kapsamında, iş sürekliliğinin gereklerini yerine getirmek üze-
re süreçler tesis edilir ve uygun görülen tedbirler alınır.

(3) İş sürekliliği planlamasına yönelik olarak iş etki analizi çalışmaları yapılır ve kur-
tarma stratejileri belirlenir. Bu çalışmalar ışığında bir iş sürekliliği planı oluşturulur ve bu plan
yönetim kurulu tarafından onaylanır.

(4) İş etki analizi kapsamında, ilgili çalışanların katılımıyla, iç ve dış bağımlılıklar be-
lirlenir ve meydana gelebilecek bir kesinti durumunda gereken faaliyet düzeyini ortaya koymak
üzere operasyonlar önem düzeyleri açısından sınıflandırılır. Farklı kesinti senaryolarının faa-
liyetler üzerinde yaratabileceği muhtemel riskler ve bunların potansiyel etkileri değerlendiri-
lir.

(5) İş etki analizini temel alan, kurtarma öncelikleri ve hedeflerini ortaya koyan bir kur-
tarma stratejisi geliştirilir. Kurtarma stratejisinin uygulanması ile ilgili detaylara iş sürekliliği
planında yer verilir.

(6) İş sürekliliği planının kuruluşun hedefleri ve öncelikleriyle uyumlu, güncel ve yeterli
olması esastır. Risklerin açık ve net olarak tanımlandığı bu planda, faaliyet kesintilerinin yö-
netilmesi için görev ve sorumlulukların belirlenmesi, plan dâhilinde önemli göreve sahip per-
sonele ulaşılamaması durumunda yetki ve karar verme yapısının sürdürülebilmesi ve planın
hangi koşullarda uygulamaya alınacağı hususlarına yer verilir. Plan geliştirilirken, varsa destek
hizmeti alınan kuruluşlar da dikkate alınır. Personel, iş sürekliliği planı hakkında ilgileri çer-
çevesinde bilgilendirilir, görev ve sorumlulukları konusunda eğitilir.

(7) Herhangi bir acil veya beklenmedik durumda öncelikli gerçekleştirilecek eylemleri
ve alınacak tedbirleri belirlemek üzere iş sürekliliği planının bir parçası olarak acil ve beklen-
medik durum planı oluşturulur. Karşılaşılan durum bu plan kapsamında çözülemediği takdirde
iş sürekliliği planının diğer kısımları devreye alınır.

(8) Acil ve beklenmedik durum planı kapsamında, ortaya çıkabilecek sorun ya da kriz
ile başa çıkmak amacıyla gerekli önlemler alınır, gerektiğinde kullanılmak üzere ana hizmet-
lerin verildiği ortam ile aynı risklere maruz olmayan bir yönetim ve çalışma ortamı tesis edi-
lir.

(9) İş sürekliliği planı ve bu plan kapsamındaki diğer planlar, ilgili tüm birimlere görev
ve sorumlulukları çerçevesinde belirlenmiş bir içerikle dokümante edilerek iletilir. Personelin
plan ve bu plan dâhilinde üstlendiği sorumluluk hakkında alternatif iletişim kanalları üzerinden
bilgi sahibi olması sağlanır. Planda belirtilen hususların eşgüdümü için yetkili bir birim belir-
lenir.

(10) Bilgi sistemlerinin sürekliliği, iş sürekliliği planı kapsamında hazırlanan ve yöne-
tim kurulu tarafından onaylanmış bilgi sistemleri süreklilik planı ve acil ve beklenmedik durum
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planında ele alınır. İş sürekliliği planı kapsamındaki planlar ayrı ayrı hazırlanabileceği gibi tek
bir planın parçası da olabilirler.

(11) İç kontrol birimi tarafından, iş sürekliliği planı kapsamındaki planları gözden ge-
çirecek bir sistem oluşturulması sağlanır. Kuruluşun iş süreçlerini veya bilgi sistemlerini etki-
leyecek değişikliklerden sonra planlar gözden geçirilerek güncellenir. Bu planlar, otomatik ve
manuel işleyen süreçlerde olası kısa veya uzun süreli kesintiler dikkate alınarak genel müdür-
lük, seçilen bölge müdürlükleri ve örnek aracılar ile diğer ilgili taraflarda yılda en az bir kez
test edilir. Testlere varsa kritik iş süreçlerine destek veren bilgi teknolojileri sistemlerinin ayağa
kaldırılmasında rol oynayacak destek hizmeti kuruluşları da dâhil edilir. Test sonuçları uygun
bir değerlendirmeyi müteakip üst düzey yönetime ve yönetim kuruluna raporlanır, gerekmesi
halinde planın güncellenmesinde kullanılır.

İç kontrol fonksiyonu
MADDE 19 – (1) İç kontrol fonksiyonu, kuruluşun tüm faaliyetlerinin bir parçasını

oluşturur. İç kontrole ilişkin yazılı politika ve uygulama usullerinin, önce faaliyeti gerçekleş-
tiren personel, sonra iç kontrol faaliyetini yürüten personel tarafından icra edilecek bir yakla-
şımla geliştirilmesi sağlanır ve kuruluşun tüm personeli gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin
geliştirilen iç kontrol faaliyetlerine dair politika ve uygulama usulleri hakkında bilgilendirilir.

(2) İç kontrol fonksiyonu asgari olarak aşağıdaki kontrolleri kapsar:
a) Faaliyetlerin icrasına yönelik işlemlerin kontrolü.
b) İletişim kanalları, ana hizmetlerin sürdürülmesine ilişkin tüm sistemler ile bilgi sis-

temlerinin ve finansal raporlama sisteminin kontrolü.
c) Uyum kontrolleri.
ç) Ana hizmetlerin uzantısı veya tamamlayıcısı niteliğinde olan hizmet alımlarının kont-

rolü.
Faaliyetlerin icrasına ilişkin kontroller
MADDE 20 – (1) Faaliyetlerin icrasına yönelik işlemlerin kontrolü kapsamında kuruluş

tarafından aşağıdaki uygulamaların yapılması şarttır:
a) Raporlama: Üst yönetime sunulmak ve konusuna göre altı ayı geçmemek üzere ra-

porun sunulacağı birimin belirleyeceği periyotlarda, günlük, haftalık veya aylık bazda olağan-
üstü durum, şüpheli işlem, aykırılık ve genel performans raporları hazırlanır.

b) Onaylama ve yetkilendirme: Çift taraflı ve çapraz kontrol ve imza usulleri tesis edilir,
belirli limitlerin üzerindeki işlemler için onay ya da yetki alınır.

c) Sorgulama ve mutabakat sağlama: İşlemlerin detayları sorgulanır, hesaplar karşılaş-
tırılır, düzenli aralıklarla mutabakatlar gerçekleştirilir.

ç) Fiziki kontrol: Kuruluşa ait veya sigortalılar ile katılımcılar ve diğer taraflar adına
saklanan nakit para, finansal varlıklar veya poliçeler de dâhil olmak üzere varlıklara erişilebil-
mesine, bunların kullanılmasına ve saklanmasına yönelik kurallar ve sınırlar belirlenir, tüm
maddi varlıkların düzenli aralıklarla envanteri çıkarılır.

d) Temel performans göstergelerine ilişkin kontroller: Şirketlerde yönetim kurulu, özel-
likli kuruluşlarda ise Kurum tarafından onaylanan temel performans göstergelerine ulaşma
kapsamında yapılan faaliyetlerin kontrolü.

e) Yetki ve risk limitlerine uygunluk incelemeleri ile aşım ve aykırılıkların takibi: Genel
ve özel risk limitlerine uyulup uyulmadığının incelenmesi ve limit aşımlarının izlenmesi.

İletişim sistemleri ile bilgi sistemlerine ilişkin kontroller
MADDE 21 – (1) İletişim kanallarının kontrolü kapsamında aşağıdaki uygulamaların

yapılması şarttır: 
a) Kuruluşta üretilen bilgiye personelin erişim imkânlarının oluşturulup oluşturulma-

dığının ve üretilen bilgiye erişimde yetkilendirmelerin uygun seviyede yapılıp yapılmadığının
kontrolü.
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b) Kuruluşun, çalışılan birimin ve personelin faaliyet performansına ilişkin personele
düzenli bilgi verilip verilmediği kontrolü.

c) Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta yapılan değişiklikler ile yeni ürün veya faaliyetler
hakkında personelin bilgilendirilip bilgilendirilmediği kontrolü.

ç) Kuruluş personelinin karşılaştığı problemleri ve mutat uygulamalara göre şüpheli
gördükleri hususları ilgili birimlere, yönetim kademelerine, iç kontrol birimine, iç denetim bi-
rimine veya denetim komitesine gizlice raporlamasına imkân tanıyan uygun araçların bulunup
bulunmadığının ve ihlaller konusunda raporlama yapılabiliyorsa ne kadar sıklıkla raporlama
yapıldığının kontrolü. 

d) Kuruluş tarafından sunulan hizmetlerden yararlanan sigortalıların, sigorta ettirenlerin,
lehdarların veya diğer hak sahiplerinin hizmetlere ilişkin şartlar, riskler ve istisnaî durumlarla
ilgili olarak açık bir şekilde bilgilendirilip bilgilendirilmediğinin, bu kişilerin şikâyetlerini ulaş-
tırmalarına imkân sağlayacak mekanizmaların kurulup kurulmadığının ve kişilere ilişkin bilgi
mahremiyetinin sağlanıp sağlanmadığının kontrolü.

(2) Ana hizmetlerin icrasında kullanılan sistemlerin kontrolü kapsamında aşağıdaki uy-
gulamaların yapılması şarttır:

a) Kullanılan sistemlerin hizmetin içeriği ile uyumluluğuna ve bütünlük oluşturup oluş-
turmadığına dair kontroller.

b) Kullanılan sistemlerden kaynaklı olarak sigortalıların, sigorta ettirenlerin, lehdarların,
diğer hak sahiplerinin ve ilgili tarafların hak ve menfaatlerine zarar gelmediğine ve bu kişilere
karşı yükümlülüklerde gecikme yaşanmadığına dair kontroller.

(3) Bilgi sistemlerinden beklenen fonksiyonların doğru bir şekilde yerine getirilmesi,
istenmeyen olayların engellenmesi, belirlenmesi ve düzeltilmesi ile ilgili olarak yeterli derecede
güvence oluşturulmasını sağlamak üzere bilgi sistemlerinin kontrolü kapsamında aşağıdaki
uygulamaların yapılması şarttır:

a) Mevzuat, rehber veya COBIT kapsamında bilgi sistemi ve yönetimine ilişkin faali-
yetler ile bu faaliyetlerin süreçlerinin kontrolüne ilişkin genel bilgi sistemi kontrolünün yapıl-
ması. 

b) Veri oluşturma ve yetkilendirme, girdi, veri işleme, çıktı kontrollerinden oluşan uy-
gulama kontrollerinin yapılması.

c) Organizasyon içinde veya dışında üretilen, telefon, sesli posta, kâğıt, faks veya e-posta
ile alınmış verinin aslına uygunluğu ve bütünlüğünün, veri üzerinde kritik bir işlem yapılmadan
kontrol edilmesi. 

ç) Hassas bilginin saklanması, iletimi ve nakli esnasında, yetkisiz erişim, değişiklik ve
yanlış yönlendirmeye karşı korunup korunmadığının kontrolü.

d) Bilgi sistemlerinin risk ölçüm yöntem veya modelleri kullanılarak risklerin ölçüle-
bilmesine, önceden belirlenen risk limitlerine yaklaşılması halinde zamanında uyarıcı bilgiler
üretilebilmesine ve etkin bir şekilde raporlanabilmesine imkân tanıyıp tanımadığının kontro-
lü.

(4) Finansal raporlama sisteminin kontrolü kapsamında aşağıdaki uygulamaların ya-
pılması şarttır:

a) Finansal raporların Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı
ile zamanında ve eksiksiz yayımlandığına ilişkin kontroller.

b) İşlemlerin kayda alınması ile finansal raporlara yansıtılması arasında uygulanan sü-
recin, oluşabilecek hataların ve eksikliklerin saptanabilmesine yönelik kontroller.

c) Finansal raporlardaki bilgilerin kontrolü ve kontrol edilen bilgilere dayanak olan iş-
lemlerin kontrolü. 

Uyum kontrolleri
MADDE 22 – (1) Uyum kontrolleriyle, kuruluşun gerçekleştirdiği ve planladığı tüm

faaliyetler ile yeni işlem ve ürünlerin Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, kuruluş politikalarına
ve sigortacılık teamüllerine uyumun sağlanması amaçlanır. 
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(2) Uyum kontrolleri kapsamında Kuruluş tarafından aşağıdaki uygulamaların yapıl-
ması zorunludur:

a) Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile kuruluş içi politika ve kurallardaki değişiklikler
hakkında, kuruluş personelinin en kısa sürede bilgilendirilmesinin sağlanıp sağlanmadığı.

b) İç kontrol birimi veya uyum kontrolüyle görevlendirilecek ve kuruluşun diğer faali-
yetlerinden bağımsız olarak örgütlendirilecek bir birim tarafından uyumun kesintisiz kontro-
lünün risk bazlı olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği.

c) Bağımsız bir uyum birimi kurulması halinde, iç kontrol biriminin bağımsızlığı için
aranan şartların uyum birimi için de bulunup bulunmadığı.

ç) Yeni ürün ve işlemler ile gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin Kanuna ve ilgili
diğer mevzuata, kuruluş politikalarına ve sigortacılık teamüllerine uygunluğunun, suiistimal,
kuruluşun ve çalışanların itibar kaybı gibi risklerin yönetiminin sağlanması için uyumun ke-
sintisiz kontrolü ile görevlendirilen birim ile hukuk biriminden görüş alınıp alınmadığı.

(3) Uyum fonksiyonu kapsamında denetim komitesine yapılan raporlamalarda kurulu-
şun iş birimlerinin uyum standartlarına göre nasıl performans gösterdiği, uyum ihlallerine ve
ilgili kamu otoritesi tarafından verilen para cezaları veya disiplin işlemlerine yer verilir.

(4) Kuruluş yöneticilerinden herhangi birinin uyum konusunda ihlallerde bulunduğunun
ve üst düzey yönetim ya da diğer yetkili kişilerce düzeltici herhangi bir önlem alınmadığının
tespit edilmesi ve gecikmenin kuruluşu yahut poliçe sahiplerini zarara uğratacak nitelikte ol-
duğunun düşünülmesi halinde, uyum fonksiyonundan sorumlu yönetici denetim komitesine,
denetim komitesinin bulunmadığı kuruluşlarda yönetim kurulu başkanına bilgi vermekle yü-
kümlüdür.

(5) Özellikle yüksek sorumluluk pozisyonunda olan veya yüksek riskli faaliyetlerde
bulunan çalışanlar için temel yasal ve düzenleyici yükümlülükler hakkında düzenli eğitimler
planlanır.

Hizmet alımlarına ilişkin kontroller
MADDE 23 – (1) Ana hizmetlerin uzantısı veya tamamlayıcısı olan hizmet alımlarının

kontrolü kapsamında kuruluş tarafından aşağıdaki uygulamaların yapılması şarttır:
a) Hizmet alımlarının mevzuata uygun yapıldığına ve hizmet alınan alanlarla sınırlı

olarak hizmet sağlayıcının veya tedarikçinin faaliyetlerinin mevzuata uygun olduğuna dair
kontroller.

b) Hizmet alımı yapılan kişi ve kuruluşların, alınan hizmetle sınırlı olarak bilgi sistem-
leri, iş süreçlerinin tesisi ve iş sürekliliği ile risk yönetimine ilişkin gerekliliklerin sağlanıp sağ-
lanmadığına dair kontroller.

c) Hizmet alımı yapılan kişi ve kuruluşa bağımlılık ile bu ilişkisinin beklenmedik şe-
kilde sona ermesi halinde, kuruluşun bilgi kaybı yaşamaksızın faaliyetlerine devam edebilme-
sine ilişkin kontroller.

ç) Acentelik ilişkisiyle sınırlı olmak üzere şirketin acenteleri nezdinde bilgi sistemleri,
iş süreçlerinin tesisi ve iş sürekliliği ile risk yönetimine ilişkin gerekliliklerin sağlanıp sağlan-
madığına ilişkin kontroller. 

İç kontrol birimi 
MADDE 24 – (1) Faaliyetlerin icrasını gerçekleştiren her bir birim iç kontrol politika-

ları oluşturmaktan ve bu politikaların uygulanmasından birinci derecede sorumludur. Ancak,
diğer birimler tarafından yürütülen süreçlerin veya kullanılan kontrollerin tasarımında bu bi-
rimlere destek olmak, söz konusu süreçlerin ve kontrollerin yeterliliğini, etkinliğini ve uygun-
luğunu bu birimlerle birlikte değerlendirmek, bu Yönetmelikte tanımlanan iç kontrol fonksi-
yonlarını yerine getirmek veya bu fonksiyonların yerine getirildiğini kontrol etmek üzere, bu
Yönetmelik kapsamında iç sistemler kurma ve işletme yükümlüğü bulunan şirketler ve özellikli
kuruluşlar tarafından, idari ve fonksiyonel açıdan denetim komitesine bağlı iç kontrol birimi
kurulması zorunludur.
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(2) İç kontrol birimi şirketlerin genel müdürlüklerinde ve özellikli kuruluşlarda ise mer-
kezlerde yer alır. Türkiye’de şube açarak faaliyet gösteren yurt dışında kurulu şirketlerde iç
kontrol birimi, Türkiye’de bulunan merkez şubede tesis edilir. Bölge müdürlüklerinin ve tem-
silciliklerinin büyüklüğü dikkate alınarak gerekmesi halinde bölge müdürlüklerinde veya tem-
silciliklerinde de iç kontrol birim personeli görevlendirilir.

(3) İç kontrol biriminde bir yönetici ile kuruluşun ölçeği, faaliyetlerinin niteliği ve kar-
maşıklığına uygun yeterli sayıda ve mesleki uzmanlığa sahip iç kontrol personeli görev yapar.
Kuruluşun faaliyetinin büyüklüğü ve karmaşıklığı dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikte
iç kontrol biriminin görevleri arasında tanımlanan tüm faaliyetlerin bir personel ile sürdürül-
mesinin mümkün olduğu kuruluşlarda, yönetim kurulunun uygun görmesi ve Kuruma bildirim
yapılması kaydıyla bu görevlerin iç kontrol birimi yöneticisi tarafından yerine getirilmesi müm-
kündür. Bu durumda yalnızca iç kontrol birimi yöneticisinin istihdamıyla iç kontrol birimi ku-
rulmuş kabul edilir.

(4) İç kontrol faaliyetini yürüten personele, izledikleri, inceledikleri ve kontrol ettikleri
hususlara ilişkin olarak kuruluş personelinden ilave açıklama isteme ve bunların fikirlerine
başvurma yetkileri verilir.

(5) İç kontrol sistemi ile iç kontrol faaliyetleri ve bunların nasıl icra edileceği, kuruluşun
gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerin nitelikleri dikkate alınarak iç kontrol birimi, ilgili birimlerin
üst düzey yöneticileri ve personeli ile birlikte tasarlanır. 

(6) İç kontrol faaliyetlerinin, kuruluşun operasyonel faaliyetlerini gerçekleştiren per-
sonel ile iç kontrol personeli arasında dağılımına ilişkin usul ve esaslar ile hangi kontrol me-
kanizma ve yöntemlerinin kullanılacağı, üst düzey yöneticilerin ve ilgili personelin görüşleri
alınmak suretiyle iç kontrol birimi yöneticisinin önerisiyle denetim komitesi tarafından belir-
lenir.

(7) İç kontrol birimi tarafından hazırlanan, denetim komitesinin görüşü alınmak sure-
tiyle yönetim kurulu tarafından onaylanarak kabul edilen iç kontrol birimi yönetmeliğinde, iç
kontrol biriminin çalışma usul ve esasları ile bu faaliyetleri yürütecek personelde aranan öğre-
nim durumu, deneyim, bilgi ve beceri seviyeleri ile diğer niteliklere yer verilir.

(8) Birimde çalışan personel kuruluşun tüm faaliyetlerinin güvenli bir biçimde icra edil-
mesini izlemek, incelemek ve kontrol etmek amacıyla ilgili birimlerden raporlamaya dayalı
bilgi talebinde bulunur; çeşitli kontrol dokümanları ve araçları üzerinden genel veya özel göz-
lemlere ve izlemeye dayalı kontrol ya da inceleme yapar; tespitlerini raporlara bağlar veya
uyarı mesajları hazırlayarak ilgili birimlere tebliğ eder.

(9) Kuruluş bünyesinde gerçekleştirilen iç kontrol faaliyetlerinin sonuçları iç kontrol
birimine raporlanır. İç kontrol birimine raporlanan kontrol sonuçları bu birim bünyesinde mu-
hafaza edilir. Raporlamalar, operasyonel faaliyetleri yürüten kuruluş personeli ve iç kontrol
personeli tarafından yapılanlar olarak ayrıştırılır ve bunlar da niteliklerine göre sınıflandırılır.

(10) İç kontrol faaliyetlerinin yerine getirilip getirilmediği, kurallara ve sınırlamalara
uyulup uyulmadığı, hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı hususları, iç kontrol birimi yönetmeliğinde
belirlenen yönetim kademelerinde ve ilgili kontrol basamak ve noktalarında kontrol edilerek
tespitlerin niteliği de dikkate alınmak suretiyle normal veya acil bir şekilde iç kontrol perso-
nelince denetim komitesine bildirilir.

(11) İç kontrol birimi tarafından risk değerlendirmelerine dayalı ve yıllık olarak iç kont-
rol planı hazırlanır. Plan hakkında üst düzey yönetimin de görüşü alınır ve planlar en geç ilgili
yılın aralık ayı sonuna kadar denetim komitesinin onayıyla yürürlüğe konulur. Gerekli hallerde,
aynı prosedür takip edilerek iç kontrol planları yıl içinde güncellenebilir.

(12) İç kontrol fonksiyonu kapsamında gerçekleştirilen faaliyet ve bulgulara ilişkin ola-
rak iç kontrol birimi tarafından üçer aylık dönemler itibarıyla genel müdüre ve denetim komi-
tesine raporlama yapılır.
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(13) İç kontrol fonksiyonu kapsamında yapılan raporlamada iş birimlerinin iç kontrol
standartlarına uyum konusunda gösterdikleri performans değerlendirmelerine, tespit edilen ek-
siklik ve hatalar ile bunlara ilişkin verilen yanıtlara yer verilir.

(14) İç kontrol fonksiyonunu ve iç kontrol biriminin görevlerini yerine getirmeleri kay-
dıyla, iç kontrol birimi, uyum birimi ve benzeri isimlerle de kurulabilir. Ayrıca, iç kontrol fonk-
siyonlarını yerine getirmek için iç kontrol birimi altında, uyum kontrolleri birimi, raporlama
kontrolleri birimi gibi alt birimler kurulabilir. 16/9/2008 tarihli ve 26999 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yü-
kümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik kapsamında kurulan uyum biriminin iç
kontrol birimi altında yapılandırılmasında veya iç kontrol biriminin ilgili yönetmelik kapsa-
mında belirtilen uyum görevlerini yerine getirmesinde sorumlu olunan mevzuattan kaynaklanan
gerekliliklerin yerine getirilmesi kaydıyla herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

İç kontrol birimi yöneticisi ve personelinin nitelikleri
MADDE 25 – (1) İç kontrol birimi yöneticisinin atanması ve görevden alınması dene-

tim komitesinin görüşü ile yönetim kurulu tarafından; birim personelinin atanması ve görevden
alınması iç kontrol birimi yöneticisinin görüşü ile denetim komitesi tarafından gerçekleştirilir. 

(2) İç kontrol birimi yöneticisinin en az dört yıllık üniversite mezunu olması ve sigor-
tacılık, özel emeklilik, finans, iç kontrol, risk yönetimi veya denetim alanlarında en az beş
yıllık deneyime sahip olması zorunludur. İç kontrol birim yöneticisinin sigortacılık mevzuatına,
ticaret hukukuna ve kuruluşun faaliyet alanı ile ilgili diğer mevzuata hakim olması beklenir. İç
kontrol birimi yöneticisi, iç kontrol personelinin görev, yetki ve sorumluluklarının gerektirdiği
nitelikleri haiz olup olmadıklarını değerlendirir, mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliş-
tirilmesine yönelik eğitim programları hazırlar ve bunların görevlerini icrai birimlerin etkisinde
kalmaksızın tarafsız olarak icra edip etmediklerini izler.

(3) İç kontrol biriminde görevlendirilecek personelin deneyim hariç birim yöneticisinin
niteliklerini haiz olması gerekir. 

(4) İç kontrol biriminde görevli personel ve birim yöneticisi, görevlerine ilişkin konu-
larda kuruluşun diğer birimlerine sağlayacakları teknik destek ve danışmanlık hizmeti haricinde
kuruluş bünyesinde icrai başka görevler ifa edemez. 4 üncü maddenin dördüncü fıkrası çerçe-
vesinde bazı birimlerin birlikte kurulması halinde, bu madde birlikte faaliyet gösteren birimlerin
tamamını kapsayacak şekilde uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Risk Yönetim Sistemi

Risk yönetim sisteminin amacı ve kapsamı 
MADDE 26 – (1) Risk yönetimi sisteminin amacı, faaliyetlerin sürekliliği ile kuruluşun

gelecekteki nakit akımlarının ihtiva ettiği risk ve getiri yapısını, buna bağlı olarak faaliyetlerin
niteliğini ve düzeyini izlemeye, kontrol altında tutmaya ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik
olarak belirlenen politikalar, uygulama usulleri ve limitler vasıtasıyla, maruz kalınan risklerin
tanımlanmasını, ölçülmesini, izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlamaktır.

(2) Kuruluş içinde acentelerin ve destek hizmeti alınan firmaların kuruluşa sunduğu
hizmetleri de kapsayacak şekilde uygun ve yeterli bir risk yönetim sisteminin tesis edilmesi
için;

a) Faaliyetlerden kaynaklanan risklerin farklı boyutlarını yönetmeye imkân verecek ye-
terli politikalar, uygulama usulleri ve limitler,

b) Risk yönetimi faaliyetleri,
bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak açıkça tanımlanır.
Risk yönetimi politikaları
MADDE 27 – (1) Kuruluş faaliyetlerinden ve varsa konsolidasyona tabi iştirakler, bağlı

ortaklıklar, hizmet alınan kuruluşlar ve acentelerden kaynaklanan tüm risklerin her birinin yö-
netilmesi için ilgili birimler ile risk yönetim birimi tarafından konsolide ve konsolide olmayan
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bazda hazırlanan ve yönetim kurulu tarafından onaylanan risk yönetim politika ve uygulama
usullerinin belirlenmesinde asgari olarak aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Kuruluşun faaliyetlerine ilişkin stratejiler, politikalar ve uygulama usulleri.
b) Kuruluşun faaliyetlerinin hacmine, niteliğine ve karmaşıklığına uygunluk.
c) Kuruluşun alabileceği risk düzeyi.
ç) Kuruluşun risk izleme ve yönetme kapasitesi ile risk yönetim araçlarının risklerin

niteliğiyle uyumlu şekilde kullanımı.
d) Kuruluşun geçmiş deneyimi ve performansı.
e) Faaliyetleri yürüten birimlerin yöneticilerinin alanları ile ilgili konulardaki uzmanlık

düzeyleri.
f) Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen yükümlülükler.
(2) Risk yönetimi politika ve uygulama usullerinin değişen koşullara uyum sağlaması

gerekir. Bu kapsamda risk yönetim birimi iç kontrol sistemi ile iç denetim sistemi çıktılarından
da yararlanarak ilgili politikaların yeterliliğini düzenli olarak değerlendirir ve gerekli değişik-
likleri yaparak yönetim kurulunun onayına sunar.

Risk limitleri 
MADDE 28 – (1) Risk yönetim birimi ve ilgili birimler tarafından hazırlanan ve yöne-

tim kurulu tarafından onaylanan risk yönetim politika ve strateji belgelerinde, genel ve her bir
risk türü itibarıyla üstlenilecek risk seviyesi ile yöneticiler ve diğer personel için tahsis edilecek
azami risk limitleri ve bunların uygulama usulleri yazılı olarak belirlenir. 

(2) Birinci fıkra kapsamında belirlenecek risk limitleri; kuruluşun alabileceği risk dü-
zeyine, faaliyetlerine, ürünlerinin ve hizmetlerinin büyüklüğü ve karmaşıklığına uygun olarak
asgari olarak birim ve kuruluş geneli bazında belirlenir. 

(3) Risk limitleri risk yönetimi politikalarına uygun olarak gerekli sürelerde ve her hâ-
lükârda azami iki yılda bir gözden geçirilir ve piyasa koşulları ile kuruluş stratejisindeki de-
ğişmelere göre uyarlanır.

(4) Risk limitlerinin ilgili birimlere iletilmesi ve ilgili personelin bunları anlaması sağ-
lanır.

(5) Mevcut risk düzeyini artırabilecek veya yeni bir risk türü yaratabilecek yeni faali-
yetler ve ürünler, üst düzey yönetim veya yönetim kurulu tarafından onaylanır.

Risk yönetim fonksiyonu
MADDE 29 – (1) Risk yönetim fonksiyonu kuruluşun faaliyet dallarına göre asgari

olarak aşağıda belirtilen risk türlerini kapsar:
a) Yazım riski.
b) Sigortacılık faaliyetleri dışındaki varlık ve yükümlülük yönetimi.
c) Sigorta poliçelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere yatırım riski.
ç) Likidite riski.
d) Yoğunlaşma riski.
e) Operasyonel ve idari riskler.
f) Yazılım ve bilgi güvenliği riski.
g) Karşı taraf ve üçüncü taraf riski.
ğ) Reasürans ve diğer risk azaltma teknikleri.
h) Uyum riski.
(2) Risk yönetim fonksiyonu asgari olarak şu faaliyetleri kapsar:
a) Risk ölçümü, risklerin izlenmesi, risklerin kontrolü ve raporlanması faaliyetlerinden

oluşan risk yönetim sistemini tasarlamak ve uygulamak.
b) Risk yönetim stratejileri esas alınarak risk yönetim politikaları ve uygulama usullerini

belirlemek.
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c) Risk yönetimi politika ve uygulama usullerinin uygulanmasını ve bunlara uyulmasını
sağlamak.

ç) Yeni ürün ve işlemler ile gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin, Kanuna ve ilgili
diğer mevzuat ile kuruluş politikalarına ve sigortacılık teamüllerine uyumu, suiistimal, kuru-
luşun ve çalışanların itibar kaybı dahil tüm risklerin anlaşılmasını ve yeterli seviyede değer-
lendirmenin yapılmasını sağlamak.

d) Risk ölçüm modellerinin tasarımı, seçilmesi, uygulamaya konulması ve ön onay ve-
rilmesi sürecine katılmak, modelleri düzenli olarak gözden geçirmek ve gerekli değişiklikleri
yapmak.

e) Kuruluşun kullandığı risk ölçüm modellerinden periyodik raporlar üretmek ve ra-
porları analiz etmek.

f) Sayısallaştırılabilen risklerin belirlenen limitler dâhilinde kalmasını sağlamak ve bu
limitlerin kullanımını izlemek.

g) Kuruluşa özgü durumlardan kaynaklanabilecek veya finansal piyasalarda ortaya çı-
kabilecek potansiyel riskler ile kırılganlıkların ölçülmesi ve risk profilinin ileriye dönük bir
değerlendirmesini yapmak üzere stres testi programı kurmak, işletmek ve senaryo analizleri
yapmak.

ğ) Stres testi ve senaryo analiz sonuçları göz önünde bulundurularak acil durum planları
hazırlamak veya acil durum planları hazırlanması için analiz sonuçlarını ilgili birimlere ilet-
mek.

h) Riskin izlenmesi ve zamanında önlem alınmasını sağlayan erken uyarı sistemleri
kurmak ve işletmek.

ı) Her bir risk için birim bazında belirlenen limitleri toplulaştırarak kuruluşun tümü ba-
zında belirlenen limitlere uyumunu izlemek.

i) Teşvik edici yapılar ile ödül düzenlemelerinden kaynaklı riskleri takip etmek.
Risk yönetim birimi
MADDE 30 – (1) Faaliyetlerin icrasını gerçekleştiren her bir birim risk yönetim poli-

tikaları oluşturmaktan ve bu politikaların uygulanmasından birinci derecede sorumludur. Po-
tansiyel risklerin zamanında tanımlanmasının, değerlendirilmesinin ve yönetilmesinin sağlan-
ması ile bu Yönetmelik kapsamında tanımlanan risk yönetim fonksiyonlarının yerine getiril-
mesinde ilgili birimlere destek olmak ve bu birimlerle koordineli çalışarak risk yönetim fonk-
siyonunun yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak üzere şirketler ve özellikli kuruluşlar tarafından
idari ve fonksiyonel açıdan denetim komitesine bağlı risk yönetim birimi kurulması zorunlu-
dur.

(2) Risk yönetim birimi şirketlerin genel müdürlüklerinde, özellikli kuruluşlarda ise
merkezlerde yer alır. Türkiye’de şube açarak faaliyet gösteren yurt dışında kurulu şirketlerde
risk yönetim birimi, Türkiye’de bulunan merkez şubede tesis edilir.

(3) Risk yönetim biriminde bir yönetici ile kuruluşun ölçeği, faaliyetlerinin niteliği ve
karmaşıklığına uygun yeterli sayıda ve mesleki uzmanlığa sahip risk yönetim birimi personeli
görev yapar. Kuruluşun faaliyetinin büyüklüğü ve karmaşıklığı dikkate alınmak suretiyle bu
Yönetmelikte risk yönetim biriminin görevleri arasında tanımlanan tüm faaliyetlerin bir per-
sonel ile sürdürülmesinin mümkün olduğu kuruluşlarda, yönetim kurulunun uygun görmesi ve
Kuruma bildirim yapılması kaydıyla bu görevlerin risk yönetim birimi yöneticisi tarafından
yerine getirilmesi mümkündür. Bu durumda yalnızca risk yönetim birimi yöneticisinin istih-
damıyla risk yönetim birimi kurulmuş kabul edilir. 

(4) Denetim komitesinin uygun görüşü ve yönetim kurulunun onayıyla kabul edilen,
birimin çalışma usul ve esasları ile bu faaliyetleri yürütecek personelde aranan öğrenim durumu,
deneyim, bilgi ve beceri seviyeleri ile diğer niteliklere yer verilen risk yönetimi birimi yönet-
meliği, birim tarafından hazırlanır.
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(5) Risk yönetimi birimi yöneticisi tarafından birim personelinin görevlerini icrai bi-
rimlerin etkisinde kalmaksızın tarafsız olarak icra edip etmediklerinin takibi yapılır.

(6) Risk değerlendirmesinde kapsanan risklerin ayrıntılı açıklamaları, temel varsayımlar
ve kullanılan yaklaşımları da içeren risk ölçümü ve değerlendirme sonuçları risk yönetim birimi
tarafından genel müdüre ve denetim komitesine üçer aylık dönemler itibarıyla düzenli olarak
raporlanır.

(7) Risk yönetim sistemindeki önemli değişiklikler risk yönetim birimi tarafından yö-
netim kurulunun onayına sunulur. Değişikliklerin gerekçelerinin de yer aldığı belgeler iç de-
netim birimi, bağımsız dış denetim ve Kurum denetçilerinin risk yönetimine ilişkin değerlen-
dirme yapabilmelerini sağlamak üzere denetimlerde hazır bulundurulur. 

Risk yönetim birimi yöneticisi ve personelinin nitelikleri
MADDE 31 – (1) Risk yönetim birimi yöneticisinin atanması ve görevden alınması

denetim komitesinin görüşü ile yönetim kurulu tarafından; birim personelinin atanması ve gö-
revden alınması risk yönetim birimi yöneticisinin görüşü ile denetim komitesi tarafından ger-
çekleştirilir.

(2) Risk yönetim birimi yöneticisinin en az dört yıllık üniversite mezunu olması ve si-
gortacılık, özel emeklilik, finans, iç kontrol, risk yönetimi, aktüerya veya denetim alanlarında
en az beş yıllık deneyime sahip olması zorunludur. Risk yönetimi birimi yöneticisi, birim per-
sonelinin görev, yetki ve sorumluluklarının gerektirdiği nitelikleri haiz olup olmadıklarını de-
ğerlendirir, bu kişilerin risk yönetimi faaliyetleri alanındaki mesleki bilgi, beceri ve yetenek-
lerinin geliştirilmesine yönelik eğitim programları hazırlar.

(3) Risk yönetim biriminde görevlendirilecek personelin deneyim hariç birim yöneti-
cisinin niteliklerini haiz olması gerekir.

(4) Risk yönetim biriminde görevli personel ve birim yöneticisi, aktüerya fonksiyonu-
nun risk yönetimine dair faaliyetleri ile görevlerine ilişkin konularda kuruluşun diğer birimle-
rine sağlayacakları teknik destek ve danışmanlık hizmeti haricinde kuruluş bünyesinde icrai
başka görevler ifa edemez. 4 üncü maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde bazı birimlerin bir-
likte kurulması halinde, bu madde birlikte faaliyet gösteren birimlerin tamamını kapsayacak
şekilde uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Aktüerya Fonksiyonu ve Aktüerya Birimi

Aktüerya fonksiyonunun amacı ve kapsamı
MADDE 32 – (1) Aktüerya fonksiyonunun amacı kuruluşun genel fiyatlama politikası,

reasürans anlaşmalarının aktüeryal açıdan yeterliliği, kuruluş mali durumu, teknik karşılıkların
güvenilirliği ile yeterliliği, sigortacılık faaliyetleri ile ilgili varlık ve yükümlülük riski yönetimi
ve sigorta poliçelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar için yatırım riski konusunda kuruluş üst
yönetimine ve Kuruma güvence sağlamaktır. 

Aktüerya fonksiyonu
MADDE 33 – (1) Aktüerya fonksiyonu asgari olarak şu faaliyetleri kapsar:
a) Mevzuatta veya Kurum tarafından belirlenen hususlar saklı olmak üzere, aktüerya

fonksiyonunun yerine getirilmesi adına kuruluş bilgi sistemlerinde tutulan ve aktüeryal işlemler
ile hesaplamalarda kullanılan her türlü verinin asgari içeriğini belirlemek ve kuruluşun ilgili
birimleri tarafından kaydedilen verinin belirlenen asgari içeriğe uygun olmasının temini için
gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

b) Teknik karşılıkların tahmininde ve fiyatlamada kullanılan verinin yeterliliği ve ni-
teliğinin hesaplamaya uygunluğunu takip etmek, gerekli hallerde iyileştirici tedbirlerin alın-
masını sağlamak, yeterli verinin bulunmadığı veya bulunan verinin güvenilir olmadığı durum-
larda uygulanacak politikaları belirlemek ve ilgili birimlerle koordine etmek.
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c) Teknik karşılıkların tahmininde kullanılan metotlar ile bunlara ilişkin içsel aktüeryal
modelleri geliştirmek ve bu hesaplamalarda kullanılan varsayımların uygunluğunu sağlamak,
belirlenen güven aralığında teknik karşılıkları tahmin etmek.

ç) Teknik karşılıklara ilişkin tahminlerin gerçekleşmesini takip etmek ve periyodik ola-
rak üst düzey yönetime raporlamak, tahmin ile gerçekleşme arasında belirlenen güven aralığına
karşılık gelen anlamlılık seviyesinden fazla sapma olması durumunda üst düzey yönetimi ve
denetim komitesini bilgilendirmek ve uygulanan metot ve modeller ile kullanılan varsayımlarda
gerekli iyileştirmeleri yapmak.

d) Üçer aylık dönemler itibarıyla beklenen hasar prim oranları ve tarife karlılığı başta
olmak üzere portföy analizi yapmak, analiz sonuçlarını ilgili birimlere ve üst düzey yönetime
raporlamak, bu tarifelerle ilgili olarak tarife değişikliği önerisinde bulunmak, zarar eden tari-
feler ile ilgili iyileşme olmaması halinde müteakip raporlama dönemlerinde üst düzey yönetimle
birlikte denetim komitesine raporlama yapmak.

e) Asgari olarak primlerin gelecekteki hasar ve masrafları karşılama yeterliliği; enflas-
yon etkisi, uyum riskleri ve portföydeki değişimlerin etkisini ve şirket portföyünün risk düze-
yinin gelişimini ve değişimini içerecek şekilde yazım ve fiyatlama politikası hakkında yazılı
olarak üst düzey yönetime görüş bildirmek.

f) Ürün geliştirmeye ilişkin olarak ürün fiyatı ve ürünün sunumu için gerekli sermaye
tutarı hakkında çalışmalar yaparak üst düzey yönetime sunmak.

g) Reasürans anlaşmalarının aktüeryal açıdan yeterliliği hakkında ilgili birime ve üst
düzey yönetime görüş bildirmek, gerekli tahmin çalışmalarını da içerecek şekilde yürürlükteki
reasürans anlaşmalarının teknik sonuçları hakkında üst düzey yönetime ve denetim komitesine
raporlama yapmak.

ğ) Kuruluşun oluşturacağı etkin bir risk yönetimi sistemine ve şirketin sermaye yeter-
liliğinin değerlendirilmesine katkı sağlamak.

h) Sigortacılık faaliyetleri ile ilgili varlık ve yükümlülük riski yönetimi ile sigorta po-
liçelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar için yatırım riski yönetimine ilişkin politikaların be-
lirlenmesine katkı sağlamak; emeklilik planlarına ilişkin devamlılık ve karlılık analizi yapmak,
belirlenen politikalar ve yapılan analizlerin sonuçlarını üst düzey yönetime periyodik olarak
raporlamak ve yatırım gelirlerinin teknik kısmı ile teknik olmayan kısmı arasında paylaşımı
ile kar paylı poliçelerde karın dağıtımı hakkında değerlendirme yapmak.

ı) Kapsamı ve gönderiliş biçimi Kurum tarafından belirlenen aktüerya raporunu hazır-
lamak ve eşzamanlı olarak yönetim kurulu ile Kuruma sunmak.

(2) Şirketler tarafından denetim komitesine bağlı aktüerya biriminin haricinde, kendi-
sine bağlı icrai birim bulunan bir yöneticiye bağlı aktüerya biriminin kurulması halinde birinci
fıkranın (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen fonksiyonların bu birim tarafından icra edilmesi;
bu durumda denetim komitesine bağlı faaliyet gösteren aktüerya biriminin ise yapılan işlemlerin
kontrolünü gerçekleştirmesi esastır. Bu durum söz konusu icrai birimin diğer konularda faaliyet
gösteremeyeceği anlamına gelmez. Ancak, bu icrai birim belirtilen konularda faaliyet gösterse
dahi, aktüerya fonksiyonunun yerine getirilmesinde nihai sorumluluk denetim komitesine bağlı
faaliyet gösteren aktüerya birimindedir.

Aktüerya birimi
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında tanımlanan aktüerya fonksiyonlarını ye-

rine getirmek, bu görevlerle ilgili şirket uygulamalarının takibini yapmak ve gerekli hallerde
iyileştirici tedbirlerin alınmasını teminen üst yönetime ve ilgili birimlere düzenli raporlamalar
yapmak üzere kuruluşlar nezdinde, idari ve fonksiyonel açıdan denetim komitesine bağlı ak-
tüerya biriminin kurulması zorunludur.
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(2) Aktüerya biriminin faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmesi için gerekli bilgi
sistemleri alt yapısı kurulur ve bilgi işlem desteği sağlanır. Bilgi güvenliği ve iş sürekliliği kap-
samındaki talepler, sigortalıların hak ve menfaatlerini tehlikeye düşürecek konuların iyileşti-
rilmesi kapsamındaki talepler, iç denetim raporları çerçevesinde iyileştirme gereklilikleriyle
ilgili talepler ve mevzuata uyum kapsamında oluşturulan talepler hariç olmak üzere, aktüerya
biriminin bilgi işlem sisteminden talepleri öncelikli talep olarak dikkate alınır. 

(3) Aktüerya fonksiyonunun aktüerya ve finansal matematik bilgisine sahip, sigorta
ve reasürans şirketlerinin doğası, ölçeği ve karmaşıklığına cevap verebilecek nitelikteki kişiler
tarafından icra edilmesi esastır. Bu kapsamda aktüerya biriminde kuruluşun ölçeği, faaliyetle-
rinin niteliği ve karmaşıklığına uygun yeterli sayıda aktüer veya yardımcı aktüer ile stajyer ak-
tüer çalıştırılır. Belirtilen personelden yeterli sayıda kişi bulunamaması halinde, gerekli nite-
likleri haiz uzman veya diğer unvanlarda personel de aktüerya biriminde çalıştırılabilir. Ayrıca,
yetiştirilmek üzere uzman yardımcısı istihdamı mümkündür. Kurumca belirlenecek kriterlere
göre Kurum asgari sayıda aktüer veya yardımcı aktüer bulundurma zorunluluğu getirebilir.

(4) Aktüerya birimi tarafından hazırlanan, denetim komitesinin görüşü alınmak suretiyle
yönetim kurulu tarafından onaylanarak kabul edilen aktüerya birimi yönetmeliğinde, aktüerya
biriminin çalışma usul ve esasları ile bu faaliyetleri yürütecek personelde aranan öğrenim du-
rumu, deneyim, bilgi ve beceri seviyeleri ile diğer niteliklere yer verilir.

(5) Aktüerya birimi tarafından icra edilen faaliyetlerin bir personel ile sürdürülmesinin
mümkün olduğu kuruluşlarda yönetim kurulunun uygun görmesi, aktüerya birimi yöneticisinin
aktüer olması ve Kuruma bildirim yapılması kaydıyla aktüerya birimi görevlerinin birim yö-
neticisi tarafından yerine getirilmesi mümkündür. Bu durumda yalnızca aktüerya birimi yöne-
ticisinin istihdamıyla aktüerya birimi kurulmuş kabul edilir.

Aktüerya birimi personelinin nitelikleri
MADDE 35 – (1) Aktüerya birimi yöneticisinin atanması ve görevden alınması denetim

komitesinin görüşü ile yönetim kurulu tarafından; birim personelinin atanması ve görevden
alınması aktüerya birimi yöneticisinin görüşü ile denetim komitesi tarafından gerçekleştirilir.

(2) Aktüerya birimi yöneticisinin aktüer olması esastır. Ancak, istihdam edilecek aktüer
bulunamaması halinde Kuruluşta istihdam edilen ve 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Aktüerler Yönetmeliği gereğince aktüer unvanının kazanımı için aranan
deneyim şartını haiz yardımcı aktüerlerden veya bunların da yokluğunda belirtilen deneyim
şartını haiz stajyer aktüerler arasından, aktüerya birimi yöneticisi yönetim kurulu tarafından
belirlenir. 

(3) Denetim komitesine bağlı aktüerya biriminde istihdam edilecek aktüer, yardımcı
aktüer veya stajyer aktüer haricindeki personelin Aktüerler Yönetmeliği gereğince aktüer un-
vanının kazanımı için aranan şartlardan aktüerlik sınavlarında başarılı olma şartı hariç diğer
nitelikleri taşıması gerekmektedir. Ancak uzman yardımcısı unvanındaki personelde deneyim
şartı da aranmaz.

(4) Aktüerya birimi yöneticisi, birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarının ge-
rektirdiği nitelikleri haiz olup olmadıklarını değerlendirir; bu kişilerin aktüeryal konulardaki
mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitim programları hazırlar.

(5) Aktüerya biriminde görevli personel ve birim yöneticisi, görevlerine ilişkin konu-
larda kuruluşun diğer birimlerine sağlayacakları teknik destek ve danışmanlık hizmeti haricinde
kuruluş bünyesinde icrai başka görevler ifa edemez. 

Sorumlu aktüer
MADDE 36 – (1) Kapsamı ve gönderiliş biçimi Kurum tarafından belirlenen aktüerya

raporlarını, mali tabloları ve tarife teknik esaslarını onaylamaktan ve aktüerya fonksiyonuyla
ilgili Kuruma yapılacak diğer raporlamalardan sorumlu olmak üzere aktüerya biriminde istih-
dam edilen yahut dışarıdan hizmet alınan aktüerlerden biri denetim komitesi tarafından sorumlu
aktüer olarak belirlenir. Sorumlu aktüer denetim komitesine bağlı aktüerya biriminin parçasıdır
ve aktüerya biriminin görevlerini yerine getirmesinde ve aktüerya fonksiyonunun icrasında bi-
rimle birlikte sorumludur. 
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(2) Aktüerya birimi yöneticisi sorumlu aktüer olarak seçilebilir. 
(3) Seçilen sorumlu aktüer, seçimi müteakip ay başında Kuruma bildirilir.
(4) Sorumlu aktüerin kuruluşta istihdam edilmemesi halinde denetim komitesi, hizmet

alımı yoluyla seçilen sorumlu aktüerin kuruluşla olan ilişkisinde aktüerya fonksiyonu kapsa-
mına giren konular hariç olmak üzere herhangi bir çıkar çatışması olup olmadığının takibini
yapar. Hizmet alımı yoluyla seçilen sorumlu aktüerin veya bu aktüerin çalıştığı firmanın, ku-
ruluşla dış denetim veya başka bir adla hizmet sunup sunmadığının takibi de bu kapsamda ya-
pılır. Çıkar çatışması bulunduğunun tespiti halinde denetim komitesi derhal sorumlu aktüeri
değiştirir.

(5) Kurum tarafından sorumlu aktüerin görevini yerine getirmede gerekli yeterlilikleri
sağlayamadığının veya sorumlu aktüerin çıkar çatışmalarına konu olduğunun tespit edilmesi
halinde Kurumun sorumlu aktüerin değiştirilmesini talep etme yetkisi saklıdır.

Aktüerya fonksiyonuna ilişkin istisna
MADDE 37 – (1) Beşinci bölüm kapsamında aktüerya fonksiyonuna ilişkin faaliyetleri

gerçekleştirmek ve aktüerya birimi kurmak yalnızca şirketler ile Doğal Afet Sigortaları Kuru-
mu, Özel Riskler Yönetim Merkezi ve Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu için tanımlanmış bir gö-
revdir. Belirtilen özellikli kuruluşlar haricindeki kuruluşlar ile tüzel kişiliği haiz sigorta ve rea-
sürans brokerleri bu bölümden istisnadır.

ALTINCI BÖLÜM
İç Denetim Sistemi

İç denetim sisteminin amacı ve kapsamı 
MADDE 38 – (1) İç denetim sisteminin amacı, kuruluş faaliyetlerinin Kanun ve ilgili

diğer mevzuat ile kuruluş içi strateji, politika, ilke ve hedefler doğrultusunda yürütüldüğü ve
iç kontrol, risk yönetimi ve aktüerya sistemlerinin etkinliği ile yeterliliği hususunda yönetim
kuruluna makul bir güvence sağlamaktır.

İç denetim fonksiyonu
MADDE 39 – (1) İç denetim fonksiyonundan beklenen amacın sağlanabilmesi için ku-

ruluşun genel müdürlük birimleri, tüm yurt içi ve yurt dışı şube, bölge müdürlüğü, konsolidas-
yona tabi ortaklıkları ile acenteleri ve hizmet alınan kuruluşları nezdinde yapılan dönemsel ve
riske dayalı denetimlerde asgari olarak;

a) İç kontrol, risk yönetimi ve aktüerya birimlerinin uygulamaları ile yeterlilik ve et-
kinliklerinin değerlendirilmesi,

b) Muhasebe kayıtları ile finansal raporların doğruluğu ve güvenirliğinin incelenmesi,
c) Operasyonel faaliyetlerin mevzuata ve belirlenmiş olan usullere uygunluğu ile bun-

lara ilişkin iç kontrol uygulama usullerinin işleyişinin test edilmesi,
ç) Bilgi sistemi ile ana hizmetlerin yürütülmesinde kullanılan tüm sistemlerin güveni-

lirliğinin gözden geçirilmesi,
d) İşlemlerin, Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, kuruluş içi strateji, politika ve uygulama

usulleri ile diğer iç düzenlemelere uygunluğunun denetlenmesi,
e) Kuruluş içi düzenlemeler çerçevesinde yönetim kuruluna yapılan raporlamalar ile

Kuruma yapılan raporlamaların doğruluğu, güvenilirliği ve zaman kısıtlamalarına uygunluğu-
nun denetlenmesi,

f) Eksiklik, hata ve suiistimalin ortaya çıkarılması; sorunların yeniden ortaya çıkmasının
önlenmesine ve kuruluş kaynaklarının etkin ve verimli olarak kullanılmasına yönelik görüş ve
önerilerde bulunulması,

g) Acentelik ilişkisi ile sınırlı olmak üzere acentenin bilgi sistemleri, iş süreçlerinin
tesisi ve iş sürekliliği ile risk yönetimine ilişkin yükümlülüklerinin denetlenmesi, 

ğ) Yönetim kurulu tarafından belirlenen önemlilik kriterleri göz önünde bulundurularak
tüm hizmet alımlarının denetlenmesi,

zorunludur.
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İç denetim birimi 
MADDE 40 – (1) İç denetim biriminin doğrudan yönetim kuruluna bağlı ve idari açıdan

bağımsız olarak örgütlenmesi sağlanır. Bununla birlikte iç denetim birimi fonksiyonel olarak
yönetim kurulana denetim komitesi aracılığıyla raporlama yapar.

(2) Kuruluşlarda iç denetim fonksiyonu, iç denetim birimi ya da teftiş kurulu tarafından
yürütülür. İç denetim biriminde kuruluşun büyüklüğüne, faaliyetlerinin karmaşıklığına, yoğun-
luğuna, kapsamına ve risk düzeyine bağlı olarak, Kanun ve ilgili mevzuat ile kuruluş içi dü-
zenlemelerde öngörülen denetim hizmetlerinin aksatılmadan ve bu hizmetlerin gerektirdiği se-
viyede yerine getirilmesi amacıyla yeterli sayıda iç denetçi çalıştırılır. Sigorta grubuna ait şir-
ketlerde tek bir iç denetim birimi sigorta grubuna dahil tüm şirketlerin iç denetim faaliyetlerinde
tamamen veya kısmen görev alabilir.

(3) Kuruluşun faaliyetlerinin kapsamı ve karmaşıklığı dikkate alınarak, iç denetim faa-
liyetlerinin bir iç denetçi ile sürdürülmesinin mümkün olduğu kuruluşlarda, yönetim kurulunun
uygun görmesi ve Kuruma bildirim yapılması kaydıyla denetim faaliyetlerinin, iç denetim bi-
rimi yöneticisi tarafından yerine getirilmesi mümkündür. Bu durumda yalnızca iç denetim bi-
rimi yöneticisinin istihdamıyla iç denetim birimi kurulmuş kabul edilir.

(4) İç denetim birimi tarafından hazırlanan, denetim komitesinin görüşü alınmak sure-
tiyle yönetim kurulu tarafından onaylanarak kabul edilen iç denetim birimi yönetmeliğinde, iç
denetim biriminin çalışma usul ve esasları ile bu faaliyetleri yürütecek personelde aranan öğ-
renim durumu, deneyim, bilgi ve beceri seviyeleri ile diğer niteliklere yer verilir.

(5) İç denetçi, iç denetim faaliyetlerini denetim faaliyetlerine yönelik politika ve uygu-
lama usulleri ile iç denetim planları çerçevesinde yürütür.

(6) İç denetim birimi yöneticisi tarafından; 
a) İç denetim faaliyetlerine yönelik politika ve uygulama usulleri belirlenir, denetim

komitesinin uygun görüşü alınır ve yönetim kurulunun onayıyla politika ve uygulama usulleri
yürürlüğe konur.

b) İç denetim faaliyetleri gözetlenir; denetim politika, program, süreç ve uygulamaları
izlenir ve yönlendirilir.

(7) İç denetim birimi yöneticisi, asgari üç ayda bir denetim komitesine iç denetim birimi
tarafından icra edilmiş faaliyetlere ilişkin bir rapor sunar ve bunları denetim komitesi ile birlikte
mütalaa eder. Denetim komitesi gelen bu raporu, mütalaası ile birlikte, en geç on iş günü içinde
yönetim kuruluna iletir. Söz konusu raporda asgari olarak aşağıdaki hususlara yer verilir: 

a) Tamamlanan, devam eden, ertelenen ve iptal edilen denetim faaliyetleri ve yıllık de-
netim planına uyum düzeyi.

b) İç denetçilerin raporlama döneminde aldıkları eğitimler.
c) Önemli muhasebe sorunları ile Kuruma yapılan raporlamalara ve denetim bulgularına

ilişkin tereddütlü hususlar. 
ç) Risk değerlendirmeleri ve bunların özeti.
d) Denetim bulguları.
e) Düzeltici önlemleri almaya yetkili yöneticilere intikal ettirilen önemli zayıflıkların

giderilmesine yönelik görüşler. 
f) Kuruluş yönetiminin düzeltici ve risk azaltıcı önlemlere uyma derecesi.
g) Denetim komitesi ve iç denetim birimi tarafından yer alması uygun görülen diğer

konular.
(8) Kuruluşların mali durumunu ciddi biçimde zayıflatacak veya olağandışı sonuçlar

doğuracak herhangi bir durumun varlığının tespit edilmesi halinde iç denetim birimi hazırla-
yacağı raporu en kısa zamanda kuruluş denetim komitesine ve yönetim kuruluna sunar. Tespite
yönelik en fazla bir ay içinde herhangi bir aksiyon alınmaması halinde bu hususu Kuruma ile-
tir.
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İç denetim birimi yöneticisi ve personelinin nitelikleri
MADDE 41 – (1) İç denetim birimi yöneticisi ve personelinin atanması, performans

değerlendirmesi ve görevden alınması denetim komitesinin görüşü alınarak yönetim kurulu ta-
rafından yapılır. 

(2) İç denetim birimi yöneticisinin en az dört yıllık üniversite mezunu olması ve sigor-
tacılık, özel emeklilik, finans ve denetim alanlarında en az yedi yıl deneyime sahip olması zo-
runludur. İç denetim birimi yöneticisi ve personelinin kendileri ile aralarındaki evlilik bağı
kalkmış olsa dahi eşleri, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya sıhri hısımları, iç de-
netim birimi hariç olmak üzere son iki yılda kuruluşta veya konsolidasyona tabi iştiraklerinde
çalışamaz; kuruluşla veya iştirakleriyle iş ilişkisinde bulunan kurum ve kuruluşlarda kuruluşla
ve iştirakleriyle maddi sonuç doğuran işlemlerde karar alıcı olamaz veya yetkili pozisyonda
bulunamaz.

(3) İç denetçilerin deneyim hariç birim yöneticisinin niteliklerini haiz olması gerekir. 
(4) İç denetçilerin mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla genel

kabul görmüş iç denetim standartları çerçevesinde iç denetim birimi yöneticisi tarafından eğitim
programları hazırlanır ve bu programlar dahilinde asgari olarak denetim tekniği, sigorta tekniği,
sigorta hukuku ve ticaret hukuku konularında personelin düzenli eğitimler almaları sağlanır.

(5) İç denetçiler görev ve sorumluluklarını tarafsız ve bağımsız olarak icra eder. Bu
amaçla iç denetçilerin iç denetim birimi yöneticisi, denetim komitesi veya yönetim kurulu ha-
ricinde kuruluş yönetiminde yer alan hiçbir kişiye karşı hesap verme sorumluluğu bulunmaz.
İç denetçilerin görevlerinin icrasında menfaat çatışmalarından uzak olmaları sağlanır.

(6) Yönetim kurulunca, iç denetçilere görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine
getirebilmeleri için, kuruluşun tüm bölüm ve birimlerinde inisiyatif kullanabilecek, tüm per-
sonelinden bilgi alabilecek ve tüm kayıt, dosya ve verilerine ulaşabilecek yetkiyi haiz olmaları
sağlanır.

(7) İç denetim biriminde görevli personel ve birim yöneticisi, kuruluşta ve sigorta gru-
bunda yeni ürünler, hizmetler veya politika ve uygulama usulleri konusunda sağlayacakları da-
nışmanlık hizmeti haricinde kuruluşta ve sigorta grubunda başka görevler ifa edemez ve iç de-
netim birimi haricinde herhangi bir birimde görevlendirilemez.

(8) Yedinci fıkra kapsamında iç denetim birimi yöneticisi ve personeli tarafından verilen
danışmanlık hizmetleri, danışmanlık konusuna giren hususlara onay verildiği anlamına gel-
mez.

İç denetim birimi çalışma esasları
MADDE 42 – (1) Kuruluşların dönemsel ve riske dayalı iç denetim faaliyetleri iç de-

netim planının hazırlanması, yürürlüğe konması, genel kabul görmüş iç denetim standartları
esas alınarak çalışma programları aracılığıyla icrası ve denetim raporları çerçevesinde ilgili bi-
rim yönetimlerince alınan önlemlerin izlenmesi faaliyetlerini kapsar.

İç denetim planı
MADDE 43 – (1) İç denetim planı, risk değerlendirmelerine dayalı ve yıllık olarak ha-

zırlanır. Takip eden yıla ait iç denetim planı hakkında üst düzey yönetimin ve denetim komi-
tesinin görüşü alınır ve planlar en geç içinde bulunulan yılın aralık ayı sonuna kadar yönetim
kurulunun onayıyla yürürlüğe konulur. Kuruluşların yıllık denetim planlarının haricinde uzun
dönemli denetim planları hazırlamaları mümkündür.

(2) İç denetim planları dönem içerisinde gerçekleştirilecek özel tahkikatlar, danışmanlık
hizmetleri ve alınacak eğitimler de dikkate alınarak hazırlanır. İç denetim planlarında;

a) Riske dayalı değerlendirmeler sonucunda önem ve öncelik değerlendirmesine de yer
verilerek dönem içerisinde denetlenecek alanlara,

b) Denetimin amacına,
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c) Denetlenecek her bir alan veya faaliyet ile ilgili özet risk değerlendirmelerine, Kanun
ve ilgili diğer mevzuata,

ç) Planlanan denetim çalışmasının gerçekleştirileceği zamana ve denetim dönemine,
d) Denetim faaliyetleri için gerekli olan kaynaklara ve kaynak kısıtlamalarının olası et-

kilerine,
yer verilir.
(3) İhtiyaç hasıl olması halinde iç denetim birimi, tesis edilmiş politikalara uygun olarak

denetim planlarını günceller. Denetim planlarında yapılan önemli değişiklikler ve güncelleme-
ler, denetim komitesinin uygun görüşü ve yönetim kurulunun onayıyla yürürlüğe konulur. Gün-
cellenen planda, güncelleme tarihine kadar gerçekleştirilmiş olan denetim çalışmaları ile bun-
lara ayrılan zamana ve yapılan önemli değişikliklerin nedenlerine ilişkin açıklamalara yer ve-
rilir.

Çalışma programları
MADDE 44 – (1) İç denetim planında belirlenen denetim alanları kapsamında verilen

her bir denetim görevi için, kuruluşun denetim alanındaki tüm işlemleri, kullanılacak denetim
teknikleri, bilgi elde etmede izlenecek yollar, belgelendirmeye ilişkin uygulamalar ve ulaşılan
sonuçlar ile denetim raporunun sunulmasını kapsayacak şekilde bir çalışma programı hazırlanır.
Çalışma programında denetim hedefi ve bu hedefe ulaşılması için yapılacak çalışmalara ay-
rıntılı olarak yer verilir.

(2) Denetimde kullanılan denetim usulleri çalışma kâğıtları şeklinde belgelendirilir. Ça-
lışma kâğıtlarının, denetim görevinin çalışma programında öngörülen şekilde tamamlanıp ta-
mamlanmadığını ve görevin icra ediliş şeklini gösterecek mahiyette tutulması ve ilgili iç de-
netçinin adı ve soyadı belirtilerek imzalanması esastır. Gerekli tedbirler alınarak ve elektronik
imza veya dijital imza kullanılarak bu süreçler dijital olarak da yürütülebilir. 

(3) Çalışma programları olağan koşullarda asgari olarak aşağıdaki hususlara ilişkin uy-
gulamaları içerir:

a) Gerek duyulması halinde yapılacak beklenmedik denetimler.
b) Denetlenecek kayıtların kontrolü.
c) İç kontrol sistemlerinin, politikaların ve uygulama usullerinin incelenmesi ve değer-

lendirilmesi.
ç) Risk değerlendirmeleri.
d) Kanunun ilgili maddesi ya da ilgili mevzuat, düzenleme ve kuralların gözden geçi-

rilmesi.
e) Örnekleme metot ve tekniklerinin kullanımı.
f) Seçilmiş işlemlerin ve hesap bakiyelerinin aşağıdaki uygulamalar yoluyla teyidi:
1) Yardımcı hesaplar, büyük defter kayıtları ve kontrol kayıtlarının birbirleriyle tutar-

lığının incelenmesi.
2) Kayıtlara esas belgelerin incelenmesi.
3) İstisnai uygulamaların doğrudan incelenmesi ve uygun izleme faaliyetleri.
4) Fiziksel denetimler.
Denetim dönemi
MADDE 45 – (1) Denetim dönemi, iç denetimlerin sıklığını ifade eder. Denetim dö-

nemini olağan koşullarda, denetlenecek faaliyetler ve alanlar ile iç denetçiler ve denetimin ya-
pılabileceği zaman belirler. Risk değerlendirmeleri neticesinde daha riskli olduğu değerlendi-
rilen alanlar, diğer alanlara göre daha sık denetlenir. Ancak her koşulda belirli bir alana ilişkin
iki denetim dönemi arasındaki süre 3 yılı geçemez.

(2) İlgili mevzuatta Kurum tarafından yıllık olarak denetleneceği belirtilen alanların ve
işlemlerin, iç denetim tarafından da yıllık olarak denetime tabi tutulması gerekmektedir. 
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(3) İç denetim birimi tarafından; kuruluş merkezi veya genel müdürlükteki tüm birimler,
bölge müdürlükleri ve şubeler ile taşra teşkilatları, acenteler ve anlaşmalı servisler de dâhil ol-
mak üzere tüm hizmet alımları yönetim kurulunca önemlilik dereceleri göz önünde bulundu-
rularak onaylanan iç denetim politikaları çerçevesinde gerek yerinden gerekse uzaktan denet-
lenir ve ulaşılan sonuçlar raporlanır. 

(4) Dönemsel ve riske dayalı denetimler haricinde, yönetim kurulunun veya Kurumun
talebi üzerine, iç denetimin amacına uygun olarak özel denetimler de iç denetim birimi tara-
fından yerine getirilir.

İç denetim raporları
MADDE 46 – (1) İç denetim raporlarında denetim konusuyla ilgili olduğu ölçüde ve

varsa;
a) Denetimin kapsam ve amaçlarına, 
b) Önceki denetim sonrasında alınan önlemlere ilişkin değerlendirmelere,
c) Tespit edilen sorunlar ve sonuçlara ilişkin özete,
ç) Detaylı denetim sonuçlarına (tespit edilen hususlar çerçevesinde denetlenen konuya

verilen önem derecesi ve ayrıntılı nedenleri),
d) Önerilere ve bunların faydalarına,
e) Çeşitli kontrol dokümanları ve araçları üzerinden genel veya özel gözlemlere ve iz-

lemeye dayalı kontrol ya da incelemelere,
f) İzledikleri, denetledikleri ve kontrol ettikleri hususlara ilişkin olarak kuruluş perso-

nelinden veya acentelerden istenen ilave açıklamalara, bunların bilgi ve görüşlerine, gereken
durumlarda kuruluşta bulunan diğer birimlere yapılan uyarılara,

g) Üst yönetim tarafından ihtiyaç duyulabilecek diğer bilgilere,
yer verilir.
(2) Denetim tamamlandıktan sonra, taslak denetim raporunu müzakere etmek, yanlış

bilgilerin düzeltilmesini sağlamak, ilgili birim yönetiminin tespitlere ve alınacak önlemlere
ilişkin değerlendirmelerini almak üzere iç denetçiler ilgili birim yöneticisiyle görüşür. Bu gö-
rüşmeden sonra denetim raporunda yer alan tespitlerin nihai hale gelmesi için alınacak aksi-
yonlar ve tamamlanma tarihlerine yönelik ilgili birimler ile mutabakat sağlanır. Nihai hale ge-
tirilen raporlar iç denetim birimi tarafından denetim komitesine sunulur.

(3) Denetim komitesi gelen raporu mütalaası ile birlikte 10 iş günü içerisinde yönetim
kuruluna iletir. Rapor ilk yönetim kurulunda gündeme alınır ve rapor sonuçlarına göre yapılacak
işlemler karara bağlanır. 

İzleme faaliyetleri
MADDE 47 – (1) İç denetçiler denetim raporlarında önerdikleri ve yönetim kurulunca

karara bağlanan konularda düzeltici önlemleri almaya yetkili yöneticilere intikal ettirilen hu-
suslara yönelik uygulamaları izler.

(2) İç denetçiler izleme faaliyetlerinin sonuçlarını ve değerlendirmelerini denetim ko-
mitesine iletilmek üzere raporlar. Bu raporlar gelecek dönemlerde yapılacak iç denetim plan-
larında dikkate alınır.

YEDİNCİ BÖLÜM
İç Sistemlere İlişkin Genel Hükümler

Dışarıdan hizmet alımı ve faaliyetlerin birlikte yürütülmesi
MADDE 48 – (1) İç sistemlere ilişkin birimlerin kuruluş organizasyonu içerisinde ya-

pılandırılması, gerekli personel istihdamının sağlanması ve çalışma planlarının ilgili birimler
tarafından hazırlanması koşuluyla; bu birimlerinin yetersiz kaldığı konularda sınırlarının belirli
olması kaydıyla iç kontrol, risk yönetimi, aktüerya ve iç denetim fonksiyonlarının yürütülme-
sinin dışarıdan hizmet alımı yoluyla yerine getirilmesi mümkündür. 

25 Kasım 2021 – Sayı : 31670                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



(2) İç denetim biriminde teknik yeterliliğe sahip personelin bulunmaması halinde, bilgi
sistemleri ile aktüerya fonksiyonunun bulunduğu kuruluşlarda bilgi sistemlerine ve aktüerya
fonksiyonuna ilişkin yürütülecek iç denetim faaliyetlerinin dışarıdan hizmet alımıyla gördü-
rülmesi zorunludur. Ancak 33 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde kendisine
bağlı icrai birim bulunan yöneticiye bağlı aktüerya biriminin kurulması ve denetim komitesine
bağlı faaliyet gösteren aktüerya biriminin ise yapılan işlemlerin kontrolünü gerçekleştirmesi
halinde, aktüeryal faaliyetlerin denetiminde iç denetim biriminin dışarıdan hizmet alımı zorunlu
değildir.

(3) İç denetim kapsamında hizmet alınan kişi ve kurumların, sigorta sözleşmesi veya
bireysel emeklilik sözleşmesinin düzenlenmesi hariç olmak üzere kuruluşla çıkar çatışması
oluşturacak şekilde iş ilişkisinin bulunmaması gerekir.

(4) İç sistemler kapsamında hizmet alınan kuruluşlar tarafından, iş süreçlerinin tesisi
ve bilgi sistemleri ile iş sürekliliğinin sağlanması hususunda bu Yönetmelikte belirtilen nite-
likler ile hizmet alınan konuya ilişkin ilgili mevzuattan kaynaklanan diğer gerekliliklerin yerine
getirilmesi gerekmektedir.

(5) İç sistemler fonksiyonlarının yürütülmesinde dışarıdan hizmet alınması halinde,
hizmet alınacak kişi ve kuruluşlarla çalışma kapsamı ve süresi yönetim kurulu veya denetim
komitesi tarafından belirlenir. Hizmet alınan kuruluşun nitelikleri ve hizmet alınan alanlara
ilişkin bilgiler Kuruma düzenli olarak raporlanır. 

(6) Birden fazla şirketle iş ilişkisi bulunan acentelerde yürütülecek iç kontrol, risk yö-
netimi ve denetim faaliyetlerinden her şirket kendi acentelik ilişkisi kapsamında ayrı ayrı so-
rumludur. Ancak, şirketin politikalarıyla uyumlu olması kaydıyla, bu acenteler için belirtilen
faaliyetlerin acentelik veren şirketlerce koordinasyon halinde icra edilmesi veya diğer şirket
tarafından yürütülen bu konulardaki faaliyetlerin sonuçlarının kullanılması mümkündür. 

(7) Finansal grup bünyesinde yer alan şirketlerde, finans sektöründe faaliyet gösteren
konsolidasyona tabi ortaklıklar dışındaki bir ortağın iç sistemler kapsamında yürüttüğü faali-
yetler, üçüncü fıkra hariç olmak üzere bu maddede yer alan gerekliliklerin sağlanması kaydıyla
ve yönetim kurulunun uygun görmesi halinde, iç sistemler kapsamında dışarıdan hizmet alımı
olarak değerlendirilebilir. 

(8) Sigorta grubuna ait şirketlerden birindeki denetim komitesi ile iç sistemler kapsa-
mında kurulan birimler sigorta grubuna dahil tüm şirketlerin iç sistemler kapsamında yürüteceği
faaliyetlerde tamamen veya kısmen ortak olarak kullanılabilir.

Önemlilik seviyesi
MADDE 49 – (1) Açıkça belirtilmiş olsun veya olmasın, bu Yönetmelik kapsamında

yürütülen faaliyetler önemlilik seviyesi gözetilerek yürütülür.
(2) Önemlilik seviyesinin belirlenmesine ilişkin ilke ve esaslar yönetim kurulu tarafın-

dan belirlenir. Önemlilik seviyesinin belirlenmesinde, işlemin finansal etkisi ile iş sürekliliği,
bilgi güvenliği ve kuruluş itibarına etkisi gibi hususlar birlikte dikkate alınır. 

(3) Kuruluşun genel ölçeğindeki önemlilik seviyesi üst düzey yönetimin ve iç sistem
birim yöneticilerinin görüşü alınarak yönetim kurulu tarafından, icrai birimlerin her birinin
faaliyetlerindeki önemlilik seviyesi ise yönetim kurulu tarafından belirlenen ilke ve esaslara
uygun olarak ilgili üst düzey yöneticiler tarafından belirlenir. Birimler için belirlenen önemlilik
seviyesinin uygunluğu, ilgisine göre iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim birimlerince yürü-
tülen faaliyetlerde kontrol edilir.

(4) Finansal tabloların yeniden yayımlanmasını gerektirecek nitelikteki finansal etkiler
ile hasar ödeme süreçlerinde veya paydaşların kullandığı sistemlerde yarım iş gününü aşan ke-
sintiler, aktif azaltıcı işlem yasağı kapsamına giren hususlar, yatırım politikalarına dair mev-
zuatta getirilen kısıtlamalar ve Kurum tarafından belirlenecek diğer hususlar kuruluşun genel
ölçeğinde her hâlükârda önemlidir. 
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Brokerlerin iç sistemler kapsamındaki yükümlülükleri
MADDE 50 – (1) Tüzel kişiliği haiz sigorta ve reasürans brokerleri bu Yönetmelikte

tanımlanan ve asgari olarak bilgi sistemleri, iş süreçlerinin tesisi ve iş sürekliliğini kapsayan
iç kontrol ve risk yönetimine ilişkin gereklilikleri sağlamak ve iç denetim fonksiyonunu ifa et-
mekle yükümlüdür. Bu brokerlerin iç kontrol ve risk yönetim fonksiyonlarının ifasında ayrı
bir birim kurma yükümlülüğü bulunmamakla birlikte, faaliyetlerinin nitelikleri ve işletme bü-
yüklükleri dikkate alınarak iç denetim birimi kurma zorunluluklarına ilişkin usul ve esaslar
Kurum tarafından belirlenir.

İç sistemler birim yöneticisi ve personelinin mali ve sosyal hakları
MADDE 51 – (1) İç sistemler birim yöneticisi ve personelinin mali ve sosyal hakları

ile performans kriterleri denetim komitesi veya yönetim kurulu tarafından belirlenir. Ancak,
bu birimler için doğrudan kuruluşa kâr veya gelir sağlama odaklı performans kriteri belirlene-
mez. Doğrudan kuruluşa kâr veya gelir sağlama odaklı olmayan bu kriterlere göre yapılan öde-
meler, esas sözleşme hükmüne veya genel kurul kararına dayalı olarak tüm personele kârdan
yapılan ödemeler ve istihdam edilen biriminin faaliyetleri kapsamında sağlanan haklar hariç
olmak üzere, birim yöneticisi ve personeline performansa dayalı olarak herhangi bir ad altında
ücret veya benzeri bir gelir sağlanamaz.

İç sistem birim personelinin görevden alınması ve istifası
MADDE 52 – (1) İç sistem birimi yöneticilerinin, sorumlu aktüerin ve iç denetim birimi

personelinin herhangi bir nedenle görevden alınması halinde söz konusu değişiklik gerekçele-
riyle birlikte kuruluş tarafından Kuruma yazılı olarak bildirilir. Görevden almaya ilişkin kuru-
luşça yapılacak bildirimde birim yöneticileri ve personelinin görevden alınması halinde gö-
revden alınan kişilerin sorumlu oldukları fonksiyonlara ilişkin konularda, sorumlu aktüerin gö-
revden alınması halinde ise sorumlu aktüerin aktüeryal konularda kuruluşla anlaşmazlık yaşanıp
yaşanmadığına ilişkin beyanına da yer verilir.

(2) İç sistem birimi yöneticilerinin, iç denetim birimi personelinin ve sorumlu aktüerin
göreviyle ilgili nedenlerle veya kuruluşun yönetimine ilişkin uygulamalar sebebiyle istifa et-
mesi halinde, istifa gerekçesinin Kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu ve Özel Riskler Yönetim Merkezi hakkında özel
hüküm

MADDE 53 – (1) Doğal Afet Sigortaları Kurumu ve Özel Riskler Yönetim Merkezi
için iç sistemlerin işletici şirketler bünyesinde kurulması mümkündür. 

(2) İşletici şirketler işlevsel görev ayrımını tesis etmek kaydıyla iç kontrol, risk yönetimi
ve aktüerya fonksiyonunu, ayrı bir birim kurmaksızın kendi bünyelerinde kuracakları birimler
eliyle yürütebilir. Bu durumda, Doğal Afet Sigortaları Kurumu ve Özel Riskler Yönetim Mer-
kezi için bu Yönetmelik gereği yapılacak faaliyetler kapsamında doğrudan bu kurumların yö-
netim kurullarına karşı sorumlu olunur; işletici şirketlerin yönetim kuruluna karşı sorumlu
olunmaz.

(3) İşletici şirketler iç denetim fonksiyonunu münhasıran Doğal Afet Sigortaları Kuru-
mu ve Özel Riskler Yönetim Merkezi için çalışan iç denetçiler eliyle yürütür. Bu kurumların
birden fazlasının faaliyetlerinin aynı işletici şirket tarafından yürütülmesi halinde, ilgili ku-
rumların yönetim kurullarınca uygun görülmesi şartıyla, görevlendirilen iç denetçiler bu ku-
rumların tümü adına görev yapabilir. Bu iç denetçiler idari olarak işletici şirketin iç denetim
biriminde çalışsa bile, seçiminde ve görevden alınmasında işletici şirketin yetkisi bulunmaz. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Raporlamalar ve Kurumun Denetleyici Görevleri

Kuruma yapılacak raporlamalar
MADDE 54 – (1) İç kontrol fonksiyonu kapsamında aşağıdaki raporlar hazırlanır:
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a) Kuruluş tarafından tanımlanan iş süreçlerinin ve bu süreçlerde yıl içinde yapılan de-
ğişikliklerin açıklandığı ve güncel iş akış şemaları ile bu şemalarda yıl içinde yapılan değişik-
liklerin verildiği iş süreçleri hakkında rapor.

b) Bilgi sistemlerinin yapısı, bilgi sistemleri kapsamında yapılan hizmet alımları, iş sü-
rekliliğinin sağlanması konusunda alınan tedbirler ve bu konularda planlanan ve yürütülen ça-
lışmalar ile yapılan testlere ilişkin bilgi sistemleri raporu. 

c) İç kontrol fonksiyonu kapsamında yıl içinde yapılan kontroller ve sonuçları hakkında
rapor.

(2) Risk yönetim fonksiyonu kapsamında aşağıdaki raporlar hazırlanır:
a) Risk yönetim politikaları ve bu politikalarda yıl içinde yapılan değişiklikler ile risk

limitleri ile ve bu limitlerde yıl içinde yapılan değişikliklere ilişkin bilgiler.
b) Üstlenilen ve maruz kalınan risklerin uzun vadeli olarak sermaye yeterliliğine ve şir-

ket sürekliliğine etkilerinin ölçüldüğü sermaye yeterliliği etki analiz raporu.
c) Kurumca belirlenen senaryolar altında uygulanacak stres testi sonuçlarına ilişkin ra-

por.
ç) Risk yönetim fonksiyonunun icrası kapsamında yıl içinde yapılan takip ve izleme

faaliyetlerinin sonuçları hakkında rapor.
(3) Aktüerya fonksiyonu kapsamında aşağıdaki raporlar hazırlanır:
a) Kapsamı Kurum tarafından belirlenen aktüerya raporu.
b) Tarife karlılığı tespit raporu ile tarife karlılığının temini için yıl içinde yapılan öne-

rilere dair özet rapor.
c) Şirket tarafından uygulanan aktüeryal metotlar ile kullanılan modeller ve varsayımlar

ile bu o modeller ve varsayımlarda yıl içinde yapılan değişiklikler ile gerekçeleri hakkında ra-
por. 

ç) Aktüerya fonksiyonunun icrası kapsamında yıl içinde yapılan işlemler hakkında ra-
por.

(4) İç denetim fonksiyonu kapsamında aşağıdaki raporlar hazırlanır:
a) Yıl içinde yürütülen iç denetim faaliyetleri ile bu denetim faaliyetlerindeki bulgular

hakkında rapor.
b) Raporlama dönemine ait yıl için hazırlanan denetim planı.
c) İlgili yıl için planlandığı halde gerçekleştirilmemiş denetim faaliyetlerine ilişkin ta-

mamlanmama gerekçelerine dair rapor.
(5) Yönetim kurulu tarafından aşağıdaki raporlar hazırlanır:
a) Yönetim kurulu üyeleri ile iç denetim birim yöneticisinin ve personelinin kendileri

ile ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya sıhri hısımlarının; kuruluşla, kuruluşun
konsolidasyona tabi iştirakleriyle ya da kuruluşla acentelik veya ticari temsilcilik şeklinde ticari
bağlantıları bulunan kuruluşun hakim ortaklarıyla iş ilişkisi veya ticari bir ilişkisinin bulunup
bulunmadığına dair rapor. 

b) İç sistemler kapsamında kurulan birimlerin yönetim kuruluna yaptığı raporlamalar
kapsamında yapılan işlemler ve alınan tedbirler hakkında rapor.

c) İç sistemler kapsamında yapılan dış hizmet alımlarının kapsamı ve süresi ile hizmet
alınan kişi veya kuruluşların, kuruluşla diğer iş ilişkileri hakkında rapor.

(6) Yönetim kurulu tarafından gönderilecek raporlar hariç olmak üzere, her yıla ilişkin
raporlar müteakip yılın Nisan ayı sonuna kadar, yönetim kurulunun hazırladığı raporlar ise Ma-
yıs ayı sonuna kadar Kuruma gönderilir. Birimler tarafından hazırlanacak raporda birim yöne-
ticisi ile en az bir denetim komitesi üyesinin imzasının bulunması şarttır. Kurum, denetleyici
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görevlerinin etkin şekilde yürütülmesini, kuruluşların iş yükünün dengeli olmasını ve raporlama
faaliyetlerinde yeknesaklığın sağlanmasını teminen raporların kapsamı ve gönderiliş biçimi ile
ilgili düzenleme yapabilir, her bir kuruluşa mahsus özel rapor isteyebilir. 

Kamuoyuna yapılacak raporlamalar
MADDE 55 – (1) Kuruluşlar tarafından her hesap yılı itibarıyla düzenlenecek yıllık

faaliyet raporunda, diğer konulara ek olarak, iş sürekliliği yönetimi kapsamında yapılan faali-
yetlere, iç sistemler kapsamında kurulan birimlerin ayrı ayrı faaliyetlerine, şirket iç sistemleri
ve iç sistemler dışındaki bölümlerinin dış hizmet alımlarına ilişkin bilgilere yer verilir.

(2) Ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve kişisel verilerin korunması kap-
samındaki hususlar dikkate alınmak suretiyle şirketler ve özellikli kuruluşlar, kullanıcılar ta-
rafından ana sayfa üzerinden kolayca ulaşılabilecek şekilde kendi internet sitelerinde Ocak-
Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül, Ekim-Aralık dönemleri için üçer aylık dönemler itibarıyla
dönem bitimini takip eden ay sonuna kadar;

a) Branşlar itibarıyla iptal gerekçeleri belirtilerek poliçe iptal oranlarını,
b) Branşlar itibarıyla hasar ihbarından başlanarak tazminat ödemesine kadar geçen gün

sürelerini,
c) Hasar taleplerinin Sigorta Tahkim Komisyonu ile mahkemeler nezdinde davalaşma

oranlarını,
ç) Sigortalılar ve poliçe kapsamında hak sahipleri tarafından şirkete intikal eden şikâ-

yetlerin sayısını ve şikâyetlerin poliçe sayısına oranını, şikâyetlerin çözümlenme süresini ve
oranını, 

d) Dış hizmet alımı yapılan alanlara ilişkin bilgileri,
e) İş sürekliliğinde yaşanan kesintileri ve kesintinin süresi ile türünü, kesintinin gide-

rilmesi için yapılan işlemleri, 
f) İlgili kamu otoritesi tarafından şirkete verilen idari para cezalarını,
g) Kurum tarafından istenen diğer bilgileri,
yayımlar. Bu raporlar beş yıl boyunca yayımdan kaldırılmaz ve dönemler itibarıyla kar-

şılaştırılabilir olarak sunulur.
(3) İkinci fıkrada belirtilen raporların yayımlanması Birlik tarafından takip edilir. Her

yayım dönemini takip eden hafta, raporları yayımlamayan şirketler ve özellikli kuruluşlar Birlik
tarafından uyarılır. Ek bir hafta içinde raporları yayımlamayanlar ve normal süresinden geç
yayımlayanlar bir liste ile Kuruma bildirilir. 

(4) Birlik, şirketlerin ve özellikli kuruluşların raporlarından Kurum tarafından belirle-
nenleri toplulaştırır ve şirketler itibarıyla karşılaştırma yapılabilir şekilde kendi internet site-
sinde yayımlar. 

(5) Kurum kişisel verilerin korunmasını, kuruluşların iş yükünün dengeli olmasını ve
raporlama faaliyetlerinde yeknesaklığın sağlanmasını teminen bu madde kapsamında sunulacak
raporların kapsamını ve içeriğini belirleyebilir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 56 – (1) 21/6/2008 tarihli ve 26913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Si-

gorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten
kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Denetim komitesi üyeleri için sayılan şartları sağlayan en

az iki yönetim kurulu üyesi en geç bu Yönetmeliğin yayımlanmasını takip eden iki yıl içinde
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atanır. Bu süre içinde denetim komitesinin görevleri yönetim kurulu eliyle yürütülür. Yönetim
kurulu üyelerinden en az birinin belirtilen görevlerin icrası için görevlendirilmesi mümkündür.
Belirlenen bu üyenin görevini bağımsız ve tarafsız olarak yürütmesi gerekir. 

(2) 5 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen iç sistemlere ilişkin konuların görü-
şüldüğü yönetim kurulu toplantılarına katılacak yönetim kurulu üyelerinin, 6 ncı maddenin bi-
rinci ve dördüncü fıkralarında tanımlanan denetim komitesi üyelerinin ve 41 inci maddenin
ikinci fıkrasında belirtilen iç denetim birimi yöneticisi ile personelinin kendilerinin, aralarındaki
evlilik bağı kalkmış olsa dahi eşlerinin ya da ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ya da
sıhri hısımlarının ilgili maddelerde belirtilen görevlerde son iki yıllık sürede bulunmamasına
ilişkin getirilen sınırlama bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren şirketler ve özellikli ku-
ruluşlar için üç yıl, brokerler için beş yıl uygulanmaz. 

(3) İç sistemler birim yöneticileri; şirketlerde bu Yönetmeliğin yayımlanmasını takip
eden altı ay içinde, özellikli kuruluşlarda bir yıl içinde, iç denetim birimi özelinde sigorta ve
reasürans brokerleri için ise beş yıl içinde atanır. Mevcut durumda, bu Yönetmelikte belirtilen
nitelikleri haiz birim yöneticileri bulunan kuruluşlarda atama yapılmış kabul edilir. 

(4) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 3 yıl süreyle aktüerya birimi yönetici-
sinde aktüer, yardımcı aktüer veya stajyer aktüer olma şartı aranmaz.

(5) İç sistemler birimlerinin kuruluşu ve organizasyonu birim yöneticilerinin atanma-
sından sonra bir yıl içinde tamamlanır ve fonksiyonlar işlerlik kazanır. Mevcut durumda kuru-
luşlarda kurulu bulunan birimlerin ise bir yıl içinde bu Yönetmelikte belirtilen fonksiyonları
icra edebilir hale getirilmesi gerekir. İç kontrol ve risk yönetim faaliyetlerine ilişkin birim
kurma zorunlulukları bulunmayan tüzel kişiliği haiz sigorta ve reasürans brokerlerinin, bu Yö-
netmeliğin yayımını takip eden beş yıl içinde iç kontrol ve risk yönetim sistemlerini oluştur-
maları gerekir.

(6) Bilgi sistemlerinin belirlenen standartlara uyumlu hale getirilmesi için Kurumun üç
yılı aşmayacak şekilde yayımlayacağı uygulama planı esas alınır. 

(7) 5 inci maddenin dördüncü fıkrasında yer alan toplantılara katılma yasağı bir yıl bo-
yunca uygulanmaz.

(8) İç sistemler kapsamında mevcut durumda Kuruma yapılan raporlamalar ile yönetim
kurulunun yapacakları dışında ilk kez yapılacak raporlamalar iç sistemler birim yöneticileri
atandıktan bir yıl sonra yapılır. İlk raporlamalarda, yapılan faaliyetler yerine fonksiyonun ku-
ruluşu kapsamında yapılan işlemler ve birimin planlanan yapısı hakkında özet bilgi verilir.

(9) Yönetim kurulu bu Yönetmelikte öngörülen raporlama faaliyetlerini öngörüldüğü
tarihte yapar. Ancak, raporların içeriğinde bu maddede öngörülen geçiş süreleri kapsamında
yürütülen işlemler dikkate alınır.

(10) 55 inci madde kapsamında ilk raporlama 2023 yılının Ocak-Mart döneminde yü-
rütülen faaliyetler için yapılır. Bu tarihten önce yapılan faaliyetler için raporlama yapılması
gerekmez.

(11) Kurum, kuruluş iç sistemlerinin kurulması ve işletilmesine, denetim komitesinin,
birim yöneticilerinin ve personelinin atanmasına, bilgi sistemlerinin bu Yönetmelikte belirtilen
standartlara uyumlu hale getirilmesine, Kuruma ve kamuoyuna yapılacak raporlamalara ilişkin
bu maddede belirtilen geçiş sürelerini ihtiyaç duyulması halinde bir yıl uzatabilir.

Yürürlük
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzen-

leme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.
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Marmara Üniversitesinden:
MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİJİTAL BEŞERÎ BİLİMLER UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesi Dijital Beşerî Bilimler

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesi Dijital Beşerî Bilimler Uygu-

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Marmara Üniversitesi Dijital Beşerî Bilimler Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Marmara Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Toplumsal, ekonomik, siyasi, dijital ve teknolojik yapı, pratik ve süreçleri tarihsel

ve mekânsal özellikleri itibarıyla yaygın ve derinlemesine inceleyerek, toplum ve şehir haya-
tının keşfedilmemiş veya parçacı araştırmalara konu olmuş yönlerine ışık tutmak, bu yolla
planlama, uygulama, akademik araştırma sürecine katkı yaparak Türkiye ve uluslararası dü-
zeyde bir mükemmellik merkezi oluşturmak.

b) Farklı disiplinler içinde devam edegelen dijital beşerî bilimleri takip etmek; bu alan-
larda disipliner ve disiplinler arası yeni araştırmalar organize etmek; şehirlerin tarihsel ve gün-
cel boyutlarıyla ilgili araştırmalar yapmak, dijital beşerî bilimlerle ilgili eğitim faaliyetleri yap-
mak, akademik toplantılar tasarlamak.

c) Dijital beşerî bilimler alanlarında ulusal ve uluslararası literatürü takip etmek, bu
eserleri Üniversite kütüphanesine kazandırmak ve ilgili araştırmalar için alt yapı kurmak.

ç) Dijital beşerî bilimler sahalarında Üniversitenin ilgili lisans ve yüksek lisans prog-
ramları ile birlikte işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmalar yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kamu ve özel kurumlar ve kişilere şehir ve bölge ölçeğinde toplumsal, kültürel, ik-

tisadi, tarihsel, coğrafi ve yapılı çevre ölçeğindeki araştırmalarında kullanılan kaynak ve yön-
temler konusunda danışmanlık yapmak.
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b) Araştırma ve uygulama projeleri tasarlamak, geliştirmek, uygulamak ve değerlen-
dirmek.

c) Dijital beşerî bilimler ve şehirle ilgili Merkezin amaçlarında belirtilen konularda ka-
muoyu araştırmaları, anketler, istatistiksel ve etnografik saha çalışmaları tasarlamak, geliştir-
mek ve uygulamak.

ç) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası resmî
ve özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak
araştırmalar ve çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu proje-
lere kaynak yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak ve bu amaçla
gerektiğinde geçici ya da sürekli çalışma grupları ve komisyonlar oluşturmak.

d) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında yayınlar yapmak;
bu amaçla yapılan yayınları desteklemek.

e) Kuruluş amacıyla ilgili olarak lisans, yüksek lisans ve doktora tezi arşivi oluşturmak;
ayrıca kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak.

f) Merkezin ilgi alanına giren konularda yüksek lisans ve doktora çalışmalarını teşvik
etmek, program ve dersler açmak üzere Üniversitenin enstitü ve merkezleri ile işbirliği yapmak.

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, konferans, seminer, sempozyum, paneller
düzenlemek.

ğ) Dijital beşerî bilimler ile ilgili yaz okulu, kurs ve eğitim programları plânlamak ve
uygulamak, katılanlara ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika vermek.

h) Dijital beşerî bilimlerin gelişmesi ve ilerlemesi için ödüllü yarışmalar düzenlemek.
ı) Kuruluş amacına uygun yurt içi ve yurt dışı kuruluşları ile gerçek kişilerin istekleri

üzerine rapor, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek.
i) Merkezin ilgi alanına giren konularda çalışmak şartı ile yurt içi ve yurt dışından araş-

tırmacı kabul etmek.
j) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

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, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin
çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesi hususunda Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en çok iki
kişi, Rektör tarafından üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardım-
cıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde
müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı za-
man yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Mü-
dür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu olağan veya olağanüstü toplantıya çağır-

mak, bu toplantıların gündemini hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu
kararlarının uygulanmasını sağlamak.
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ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını
hazırlamak, onaylanması halinde Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin çalışma

alanında Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine
Rektör tarafından görevlendirilen en az dört üye ve Müdürden oluşur. Yönetim Kurulu üyele-
rinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan
ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, en az üç ayda bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt ço-
ğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel, idari plan ve programını hazırlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer kamu kurumları veya özel kuruluş
temsilcileri, yetkin kişiler ve yurt dışından uzmanlar arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör
tarafından iki yıllığına görevlendirilen en fazla on iki üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-
lamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk aranmadan yılda bir kez olağan
olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya ça-
ğırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak.
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve öneriler sunmak.
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Merkez birimleri
MADDE 14 – (1) Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma

alanlarında Merkez birimleri kurulabilir. Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışmaları Yönetim
Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca yürütülür. Merkez birimlerinde görevlendirilecek her
türlü personelin görevlendirmeleri Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından yapılır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tokat
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Genel not ortalaması en az 75 puan olan ve alt dönemlerdeki bütün derslerini ba-
şarmış olan lisans öğrencileri, danışmanın önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile ikinci fık-
rada belirtilen haftalık ders saatini aşmamak üzere yalnızca bir üst sınıftan ders alabilirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için son sınıf
öğrencilerine, devamsızlıktan kaldıkları dersler de dâhil başarısız oldukları bütün dersler için
iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse kadar indirenlere
üç yarıyıl ilave süre verilir. Ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere
dört yarıyıl ilave süre verilir. Bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlan-
maksızın sınırsız; başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Azami öğrenim süresi sonunda, sınırsız sınav hakkı elde eden ve açılacak sınavlara,
üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılında hiç girmeyen öğrenci, sınırsız
sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

f) Ek sınavlara girmeyen veya ek sınavlar sonunda başarısız ve alıp da devamı sağlan-
mayan dersler de dâhil olmak üzere başarısız ders sayısını beş ve altına indiremeyen öğrenci-
lerin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/10/2011 28101
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 22/8/2012 28389
2- 17/1/2013 28531
3- 11/3/2013 28584
4- 19/6/2013 28682
5- 24/4/2014 28981
6- 1/8/2014 29075
7- 29/6/2015 29401
8- 7/6/2016 29735
9- 24/4/2017 30047
10- 11/3/2018 30357
11- 5/6/2018 30442
12- 22/4/2019 30753
13- 15/8/2019 30859
14- 23/3/2020 31077
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TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ

VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2022 YILI TARİFESİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 talihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi

Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen mü-

dafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen mü-

dafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanu-

nunun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlan-

mıştır.

Tarife

MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yö-

nelik işlemlerde;

a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 649 TL,

b) Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 1.011 TL,

c) Asliye ceza mahkemeleri:

1) Takip eden davalar için 1.113 TL,

2) Seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için 465 TL,

ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.997 TL,

d) Çocuk mahkemeleri:

1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.113 TL,

2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.997 TL,

e) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâ-

kimliklerinde takip edilen davalar için 1.113 TL,

f) Kanun yolları mahkemeleri:

1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 1.997 TL,

2) Yargıtay da görülen duruşmalı davalar için 2.248 TL,

ödenir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tarife 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Çorlu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11523 

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

 
 11524 
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Çorlu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11525 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 11407/1/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 11407/2/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YEDEKLEME SİSTEMİ VE SAN ANAHTARLAMA CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce T.C. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 

ihtiyacı Yedekleme sistemi ve San Anahtarlama Cihazı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 03.12.2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığındabulundurulacak olup, ayrıcaposta yolu ile teklifler kabul 

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

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler aynı gün açılacaktır. 

Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

kapsamındadır. 11452/1-1 
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360 ADET MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimiz ihtiyacı 360 adet monitör Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Acer, 

Aoc, Asus, Dell, Fujitsu, Hp, Lenovo, Lg, Msi, Philips, Samsung veya Viewsonic 

markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

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

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, marka, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar 

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

yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 30.11.2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

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

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

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

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve Acer, Aoc, Asus, Dell, Fujitsu, Hp, Lenovo, Lg, 

Msi, Philips, Samsung veya Viewsonic markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini 

müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. 

Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

 11487/1-1 
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30 ADET OTOMATİK YURTDIŞI ÇIKIŞ HARÇ PULU MAKİNESİ (PULMATİK)  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ihtiyacı 30 

adet otomatik yurtdışı çıkış harç pulu makinesi (pulmatik) kuruluşça hazırlanan teknik 

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

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 01.12.2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

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

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler  aynı gün açılacaktır. 

Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

kapsamındadır. 11489/1-1 
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GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ VE PROJEKSİYON CİHAZI  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Etüt Ve Projeler Dairesi Başkanlığı 

Yapı İşleri ve Kontrol Şube Müdürlüğü ihtiyacı Güvenlik Kamera Sistemi Ve Projeksiyon Cihazı 

teknik şartnamesine, malzeme listesine ve switchler için extreme, kameralar için pelco 

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

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (140,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, malzeme listesi ve ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek 

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

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 02/12/2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

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

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine, 

malzeme listesine ve switchler için extreme, kameralar için pelco markalarına uygunluğunun 

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

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

bendi gereğince istisna kapsamındadır. 

 11490/1-1 
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4X4 ARAZİ TİPİ (SUV) DİZEL HİZMET TAŞITI ŞOFÖR VE AKARYAKIT HARİÇ 

KİRALANACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Tokat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ihtiyacı 17 adedi 12 ay süreli, 6 adedi 24 

ay süreli olmak üzere toplam 23 adet en az 2019 model 4x4 arazi tipi (SUV) dizel hizmet taşıtı 

şoför ve akaryakıt hariç 01.01.2022 tarihinden başlamak üzere, Ofisimiz tip "Müteferrik 

Kapsamda İç Piyasadan Yapılacak Taşıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari Şartnamesi” ile 

ihale ek şartları hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan kiralanacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE 

BELİRTİLMİŞTİR. 

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

Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (130.-TL) 

Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

c)İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili 

firmaya iade edilecektir. 

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

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

birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazı ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 07.12.2021 günü, saat 12.00’a kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satınalma 

Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır. 

4-İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 

bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır. 

5-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 

istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 

ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6-Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 12. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 40 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir. 

8-İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 

9-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesinin (g) bendi gereğince 

istisna kapsamındadır. 

 11532/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Uşak Belediye Başkanlığından: 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresi, türü, paftası, ada-parseli ve m² si belirtilen 

taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36ncı maddesi gereğince önce kapalı 

teklif zarfı alınarak ve bilahare açık arttırmaya dönüştürülmek suretiyle, satışa çıkarılmıştır. 

2-Taşınmazların İhalesi, aşağıda belirtilen gün ve saatlerde belediye encümeninin 

huzurunda belediye encümen odasında yapılacaktır. 

No ADRESİ Adet Türü Ada Prs. Yüzölçümü (m²) 

İhale 
Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici 

Teminat (%3) 

(TL) 
Tarihi Saati 

1 
Beylerhan 

Köyü 
1 Arsa 384 1 36.183,00 m² 10.12.2021 10:10 4.568.103,75 137.043,12 

2 Kemalöz Mh. 1 Arsa 2338 3 1.684,00 m² 10.12.2021 10:25 3.620.600,00 108.618,00 

3-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:  

Gerçek Kişiler; 

1. İkametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti, 

2. Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname, 

3. Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi,  

4. Şartname Bedeli Alındı Makbuzu, 

5. Yatırılan Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu vereceklerdir. 

Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs); 

1. İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge (Yetki Belgesi), 

2. Noter tasdikli İmza Sirküleri, 

3. Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi, 

4. Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi,  

5. Şartname Bedeli Alındı Makbuzu, 

6. Yatırılan Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu vereceklerdir. 

4- İhaleye ait her türlü şartname mesai saatleri içinde Belediye Emlak ve İstimlâk 

Müdürlüğü Kira İhale Bürosunda görülebileceği gibi, 300,00.-TL bedel karşılığında aynı 

müdürlükten suret alınabilir. İhaleye katılabilmek için ihale şartnamesi satın alınması zorunludur.   

5- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte 

serbesttir. 

İlan olunur.  11151/1-1 
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1 ADET NAVİGASYONLU TRANSKRANİYAL MANYETİK 
STİMÜLATÖR CİHAZI SATINALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
Navigasyonlu Transkraniyal Manyetik Stimülatör Cihazı alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale 

Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 
01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca 
pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2021/768842 
1- İdarenin 
a) adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 
b) telefon numarası : 0 312 202 23 56 
c) elektronik posta adresi : bap@gazi.edu.tr 
2- İhale konusu malın 
a) niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Navigasyonlu Transkraniyal Manyetik Stimülatör 

Cihazı Alımı 
b) teslim yeri : CIP/Ankara Gümrükleri (Gazi Üniversitesi Nörobilim ve 

Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi (NÖROM) 
c) teslim tarihi : Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye 

bildirilmesinden itibaren işe başlanıp malzemelerin tamamı 
80(SEKSEN) takvim günü içinde CIP/Ankara gümrüklerine 
teslim edilecektir. (Ankara Gümrüklerinden Gazi 
Üniversitesi Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet 
Merkezine (NÖROM) nakil/teslimi yüklenici tarafından 
yapılacaktır.) 

3- İhalenin 
a) yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 
b) tarihi ve saati : 15.12.2021 Çarşamba günü, saat: 11:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik 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 Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, 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. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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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 ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 
1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 
2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 
3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir. 
4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 
Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 
4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 
4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 
4.2.5. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler: 
4.2.5.1. Teknik Şartnamede belirtilen CE belgesi verilecektir. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1- İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 
Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığının T.C.Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-
06100001 ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 150,00-
(Yüzellitürklirası)TL yatırılarak alınan banka imzalı onaylı dekont karşılığı aynı adresten satın 
alınabilir. 

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler 15.12.2021 Çarşamba günü, saat: 11:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 
günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 
13- İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 11472/1-1 



25 Kasım 2021 – Sayı : 31670 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 

2 ADET İNSAN İLE ETKİLEŞİME GİREN ROBOT KOL SATIN ALINACAKTIR 
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
İnsan ile Etkileşime Giren Robot Kol alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. 

maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 
2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası  : 2021/768512  
1-İdarenin 
a) Adresi  : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 
b) Telefon numarası  : 0 312 202 23 56 
c) Elektronik posta adresi  : bap@gazi.edu.tr 
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 2 Adet İnsan İle Etkileşime Giren Robot Kol Alımı 
b) Teslim yeri  : CIP/Ankara Gümrükleri (Gazi Üniversitesi Nörobilim ve 

Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi (NÖROM) 
c) Teslim tarihi  : Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye 

bildirilmesinden itibaren işe başlanıp malzemelerin tamamı 
100 (yüz) takvim günü içinde CIP/Ankara gümrüklerine 
teslim edilecektir. (Ankara Gümrüklerinden Gazi 
Üniversitesi Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet 
Merkezine (NÖROM) nakil/teslimi yüklenici tarafından 
yapılacaktır.) 

3-İhalenin 
a) yapılacağı yer  : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 
b) tarihi ve saati  : 13.12.2021 Pazartesi günü, saat: 11:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik 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 Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, 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. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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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 ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 
1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 
2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 
3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir. 
4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 
Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 
4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 
4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 
4.2.5. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler: 
4.2.5.1. Teknik Şartnamede belirtilen CE belgesi verilecektir. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1- İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığının T.C.Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294- 06100001 
ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 150,00-(Yüzellitürklirası)TL 
yatırılarak alınan banka imzalı onaylı dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler 13.12.2021 Pazartesi günü, saat: 11:00 ‘a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar 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. 

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 
günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 11473/1-1 
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VAKUM EKİPMANI MONTAJLI ARAÇ KİRALAMA İŞİ  
HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden: 
TDLHZM-1334 TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BATMAN BÖLGE 

MÜDRÜLÜĞÜ’NE AİT VAKUM EKİPMANI MONTAJLI ARAÇ KİRALAMA İŞİ HİZMET 
ALIMI “AÇIK İHALE USULÜ” ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2021/732472 
1. İdarenin 
a) Adresi : Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No:10 / 06530 

Çankaya/ANKARA 
b) Telefon ve Faks numarası : 0 312 207 26 75 
  Faks 0312- 286 73 74 – 0312- 286 90 73 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : ihale@tpao.gov.tr 
2. İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Türkiye Petrolleri A.O. Batman Bölge Müdürlüğüne 

ait 2 (iki) yıl (760gün)süreli Vakum Ekipmanı 
Montajlı Araç Kiralama işi hizmet alımı 

b) Teslim yeri : TPAO Batman Bölge Müdürlüğü 
c) İşin süresi : Sözleşme tarihinden itibaren 2 (iki)yıldır (760gün). 
3. İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Söğütözü Mah.2180. Cad. No.10 Çankaya/ 
ANKARA TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Tedarik 
ve Lojistik Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 07.12.2021- Saat 14:30 
4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı 
görülmüştür” kaydı bulunacaktır. 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
Belgesi; 

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

2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir 
makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 
olduğuna dair belge; 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini 

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin 
noter tasdikli imza sirküleri; 

c) Bu Şartnamenin 10 uncu Maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan 
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 

d) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. (Form-1) 
e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
h) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname, 
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ı) Bu ihalede iş deneyimi istenilmesi durumunda; tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş 
deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde 
sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin 
Taahhütname. 

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

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.5. İş Deneyimini Gösteren Belgeler: İstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (İş Bitirme) ibraz edecektir. 
İstekli, teklif ettiği bedelin en az % 15’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer 

hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini TPAO’ye ibraz edecektir. 
İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer 

ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. 
Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının 
%30’undan az olamaz. 

4.3.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler 
a) Kamu ya da özel sektöre yapılmış sürücü veya sürücülü araç kiralama hizmet işi 

yapmış olmak 
Yukarıdaki bahsi geçen belgeleri teklif ekinde idareye sunmayan isteklilerin teklifleri 

geçersiz sayılacaktır. 
4.3.7. İş, bu İhale Şartnamesinin 7.5.1 maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere, 

Şartname kapsamında istenilen belgeler ihale tarihinden önceki son bir yıl içinde alınmış 
olmalıdır. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir başka şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. İhale sonrası, aslı istenen 
belgelerin TPAO tarafından görülmesinden sonra sureti veya fotokopisine “aslı TPAO tarafından 
görülmüştür” ibaresi konularak, belgelerin aslı istekliye geri gönderilir. 

4.3.8. İhale dokümanları ilgili firma yetkilisi tarafından paraflanacaktır. Değiştirilmiş 
yada paraf edilmemiş ihale dokümanları olması durumunda teklif mektubu açılmayacaktır. 

5- İhale dokümanı; www.tpao.gov.tr adresinden indirilebilir veya ihale@tpao.gov.tr 
istenebilir. 

Şartname bedeli 400,00-TL (Dört yüz Türk Lirası) karşılığı, Vakıflar Bankası TPAO. 
Bürosu TL için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) 
banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten 
(ihale@tpao.gov.tr) temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
ve şartname bedeli dekontunu ibraz etmeleri zorunludur. 

Teklifler, 07.12.2021 tarih ve saat 14:30’a kadar TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/Yeni 
İhale Salonuna elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilecektir. İhale 
saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6- İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş 
kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların 
toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

7- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
8- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 
9- Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir. 
10- İş Ortaklığı kabul edilir. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 
11- Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre 
yapılmaktadır. 11528/1-1 
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BİG BAG TORBALI KURU ÇAY NAKLİYE İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1- Müdürlüğümüz tarafından 2.000.000 Kg Big Bag torbalı kuru çay nakliye hizmet alım 

işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmenliğimizin 9 uncu maddesi 
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, 50.00 TL banka dekontu karşılığında aşağıda yazılı adresten 
temin edilir. 

Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğü Musazade Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 16 – A/2 
08200  Arhavi / ARTVİN 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 26 Kasım 2021 günü saat 14:00’ e kadar Arhavi Çay 
Fabrikası Müdürlüğü Musazade Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 16 – A/2 08200 Arhavi / ARTVİN 
adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 
14:00’ de açılacaktır. 

4- Alternatif teklifler kabul edilmez. 
5- Kısmi teklif kabul edilmez.  
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç % 6’ sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
9- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 11479/1-1 
—— • —— 

BALAST ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2021/739285 
1-İdarenin : 
a) Adresi  : TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0312 520 87 41 -520 89 49  
c) Elektronik Posta Adresi  : basrimeletli@tcdd.gov.tr  
2-İhale konusu mal veya hizmetin adı ve süresi. ATKARACALAR İSTASYONUNA 

10000 METREKÜP, BAŞKÖY İSTASYONUNA 10000 METREKÜP, BOLKUŞ 
İSTASYONUNA 10000 METREKÜP, DÜMBELEK İSTASYONUNA 10000 METREKÜP, 
ESENKENT İSTASYONUNA 10000 METREKÜP BALAST ALIMI İŞİ (KISMİ TEKLİFE 
AÇIK) 

3-Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, 
ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. Balastın alınacağı 
ocaktan numune alınacaktır. İstekliler ihale tarihinden en az 5 (beş) iş günü önce ocak yeri tespiti 
ve numune alma için idareye başvuracaktır. 

4-İhalenin Saati : 09/12/2021 Perşembe günü, saat 11:00 
5-İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Satınalma Stok Kontrol Servis 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle / ANKARA 
6-Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 09/12/2021 Perşembe günü, saat 11:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
7-İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00.- TL 
bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 
 11481/1-1 
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İPTAL İLANI 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
17.11.2021 tarih ve 31662 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2021/729415 İhale kayıt 

no.lu “Eimco Endüvi Tamiri İşi” ilanımız teknik şartnamede değişikler yapılması gerektiğinden 
iptal edilmiştir. 

İlan olunur. 11527/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

 
    11275/1-1 

—— • —— 
Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
24.11.2021 tarihli ve 31669 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitemizin öğretim 

üyesi kadrosuyla ilgili İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yer alan aşağıdaki kadro iptal 
edilmiştir. 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

İLAN 

NO 
BÖLÜM 

ANABİLİM 

DALI 
UNVAN DERECE ADET BAŞVURU ŞARTI 

21035 

ULUSLARARASI 

İLİŞKİLER 

BÖLÜMÜ 

DEVLETLER 

HUKUKU 

ANABİLİM 

DALI 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

3 1 

Uluslararası İlişkiler alanında Yüksek Lisans yapmış

olmak ve ilgili alanda Doktora yapmış olmak. Siyaset

Bilimi alanında çalışmalar yapmış olmak. 

İlan olunur. 11520/1-1 
—— • —— 

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

24.11.2021 tarih ve 31669 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
öğretim elemanları alımı ilanımızdaki aşağıda belirtilen kadroda düzeltme yapılmış olup 
kadromuza başvurular halen devam etmektedir. 

Unvan D ALES DİL Fakülte/MYO Bölüm 
Anabilim 

Dalı/Program 
Açıklama 

Araştırma 
Görevlisi 

5 
70 

SÖZ 
50 

Güzel Sanatlar 
Fakültesi 

Müzikoloji Müzikoloji 

Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri / 
Müzikoloji, Eğitim Fakülteleri Müzik 
Bölümü veya konservatuvarların Çalgı 
Bölümlerinden mezun olup, müzik 
alanında tezli yüksek lisans veya doktora 
yapıyor olmak. 

İlan olunur. 11531/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11529/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11530/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11530/2/1-1 
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Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11503/1-1 
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu'nun 4/D maddesine istinaden 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile 

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden tabloda dağılımı 

gösterilen şekilde "Sürekli işçi" alınacaktır. 

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 

Çalıştırılacağı 

Hizmet Türü 

Kadro 

Sayısı 

Öğrenim 

Durumu 

Yaş 

Sınırı 
Özel Koşullar Yöntem 

Bakım Onarım ve 

Teknik Destek 

Hizmetleri 

(Marangozluk İşleri) 

1 

En az ortaöğretim 

(Lise ve dengi) 

mezunu olmak 

18-40 

1.  En az Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap Teknolojisi 

alanı ve Dalları veya Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 

Alanı ve 

2.  Bakım ve onarım hizmetleri alanında çalışmasına 

engel teşkil edecek hastalık ve benzeri engel 

durumu olmamak, 

3.  Üniversitemiz iç ve dış mekanları ile Üniversitemize 

bağlı merkez ve ilçe birimlerinde çalışmayı kabul 

etmek 

4.  Mobilya İmalat alanında en az 1 yıl iş tecrübesi 

olması (İş tecrübesi SGK Hizmet Dökümü ile 

belgelendirilecektir.) 

Noter Kurası 

+ Sözlü 

Mülakat 

A- GENEL ŞARTLAR: 

1. 2527 Sayılı Türk Soylu Yabancıların Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya 

İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı 

olmak, 

2. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. 

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak. 

4. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf 

olmak), 

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; 

a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum 

olmamak. 

b) Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, 

özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucuveya 

uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 

malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak. 
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 c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel 

dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında 

devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak. 

d) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna 

karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, veya iltisakı 

yahut bunlarla irtibatı bulunmamak, 

6. Yapılacak Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanması, 

7. Başvuru bitim tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak. 

8. Sınavda başarılı olan adayların çalıştırılacağı meslek kodunda çalışmasında ve görevini 

devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu Sağlık Kurulu raporu ile 

belgelendirmek, (Sağlık Kurulu raporu Tam Teşekküllü Devlet Hastanesi ve Özel Hastanelerden 

en az 5 hekim imzalı olacak şekilde alınacaktır.) 

9. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilmemek. 

10. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak. 

11. İŞKUR' da ilan edilen işgücü taleplerinde son başvuru tarihi itibarıyla, başvuru 

yapılacak kadrolarda belirtilen öğrenim düzeyinde bir okuldan mezun olmak, 

12. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular http://bilecik.edu.tr web adresinden ilan 

edilecektir. 

13. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara her hangi bir yazılı 

tebligat yapılmayacaktır. 

Bu ilan tebligat yerine geçecektir. 

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 

1- Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 29.11.2021 – 

03.12.2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. 

2- Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

3- İlan edilen kadro ve pozisyonlardaki talepler Bilecik Merkez ve İlçeleri düzeyinde 

karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla Bilecik il-ilçe merkezinde ikamet edenlerin başvuruları 

dikkate alınacaktır. 

C- BAŞVURAN ADAYLARIN BELGE TESLİMİ VE KONTROLÜ 

İşkurdan gelen başvuru listesindeki adayların ilan şartlarına uygunluğunun tespiti 

amacıyla adaylar Üniversitemiz tarafından ilan edilen tarihlerde belge teslimi yapacak olup 

Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince kişisel ve özel veriye giren belgelerin teslim 

alınabilmesi için başvuru yapan adaylardan Çalışan Adayı Aydınlatma Metni ve Çalışan Adayı 

Açık Rıza metni alınması gerekmektedir. Belge teslim tarihi Üniversitemiz web sayfasında 

(http://bilecik.edu.tr) duyurulacaktır.Yapılan belge kontrolü sonrasında ilan şartlarını 

taşımadıkları anlaşılan adaylar ile belge teslimi yapmayan adaylar Noter kurasına alınmayacaktır. 
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D- NOTER KURA İŞLEMLERİ 

1- Noter kura çekimi 14.12.2021 tarihinde saat 10:00’daÜniversitemiz de yapılacak olup, 

isteyen adaylar noter kurasını izleyebilecektir. 

2- Noter tarafından, açık iş (kadro ) sayısının 4 (dört) katı oranında asıl ve açık iş 

sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir. 

3- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkındaki Yönetmeliğin işe göndermede öncelikli olanlar başlıklı 5 inci maddesinde belirtilen 

hak sahipleri için işe yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. 

E- SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMLERİ 

1. Noter tarafından seçilen ve “asıl aday” listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel 

yetenek, mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin konularda sözlü mülakata sıra ile alınacaklardır. 

Mülakat neticesinde Sınav kurulunca açık iş sayısı kadar asıl ve açık iş sayısı kadar yedek aday 

belirlenecek olup, mülakat tarihi, saati, yeri ve Mülakat sonuçları http://bilecik.edu.tr web sitesi 

üzerinden duyurulacaktır. 

F- BELGE TESLİMİ 

1. Sözlü mülakat işlemleri sonucu asıl listede yer alarak atanmaya hak kazanan 

adaylardan istenecek belgeler http://bilecik.edu.tr web sitesi üzerinden duyurulacaktır. 

DİKKAT: Sözlü mülakat sonucu yedek aday listesinde yer alanlar belge teslimi 

yapmayacaklardır. 

G- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İŞE BAŞLAMA 

1- Atama hakkı kazanan ancak işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan 

anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak 

suretiyle yerleştirme yapılacaktır. 

2- Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı 

sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece 

sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak 

üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

3- İlan edilen kadrolara başvuru sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar 4857 sayılı İş 

Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir. 2 (iki) ay deneme süresi 

olup deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin 

feshedilecektir. 

4- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

5- Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asıl adayların taşıdığı şartları yerine 

getirmelidir. 

6- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkındaki Yönetmeliğin 17. maddesinin 2. fıkrasına istinaden atanmaya hak kazanların göreve 

başlamaları Arşiv Araştırmasının sonucu geldikten sonra yapılacaktır. 

7- Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir. 

8- Göreve başlamaya hak kazanan asıl adayların sonuçları http://bilecik.edu.tr internet 

sitesinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

İlanen duyurulur. 11373/1-1 
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Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ/ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Kanunun 48 inci, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d 

maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki 

Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. İlanda 

belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkını 

sağlamaz. İlan olunur. 

SINAV TAKVİMİ 

Duyuru başlama tarihi 25 Kasım 2021 Sınav giriş tarih ve saati 17 Aralık 2021    Saat:14:00 

Son başvuru tarihi 09 Aralık 2021 Sonuç açıklama tarihi 22 Aralık 2021 

Ön değerlendirme tarihi 13 Aralık 2021 Sonuçların ilan edileceği adres www.btu.edu.tr 

 

İLAN 

NO 
BİRİM / BÖLÜM / ABD 

KADRO 

UNVANI 
KD 

ALES 

PUAN 

TÜRÜ 

ADET ÖZEL ŞARTLAR 

2021- 

02/01 

Mühendislik ve Doğa Bil. Fakültesi 

Endüstri Mühendisliği 

Endüstri Mühendisliği 

Araştırma 

Görevlisi 
5 SAY 1 

Endüstri  Mühendisliği  Bölümü  lisans 

mezunu olmak. Endüstri Mühendisliği 

Anabilim Dalında tezli yüksek lisans 

yapıyor olmak. 

2021- 

02/02 

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 

Şehir ve Bölge Planlama 

Bölge Planlama 

Araştırma 

Görevlisi 
6 SAY 1 

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans 

mezunu olmak. Bölge Planlama Anabilim 

Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak 

2021- 

02/03 

Orman Fakültesi Orman Mühendisliği 

Havza Yönetimi 

Araştırma 

Görevlisi 
6 SAY 1 

Orman Mühendisliği Bölümü lisans 

mezunu olmak. Orman Mühendisliği 

Anabilim Dalında tezli yüksek lisans 

yapıyor olmak 

2021- 

02/04 

Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 

Bitki Metaryeli 

Araştırma 

Görevlisi 
6 SAY 1 

Peyzaj Mimarlığı Bölümü lisans mezunu 

olmak. Peyzaj Mimarlığı Anabilim 

Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

2021- 

02/05 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 

Sosyoloji 

Kurumlar Sosyolojisi 

Araştırma 

Görevlisi 
7 EA 1 

Sosyoloji Bölümü lisans mezunu olmak. 

Sosyoloji veya Kurumlar Sosyolojisi 

Anabilim Dalında tezli yüksek lisans 

yapıyor olmak 

2021- 

02/06 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 

Psikoloji 

Sosyal Psikoloji 

Araştırma 

Görevlisi 
7 EA 1 

Psikoloji Bölümü lisans mezunu olmak. 

Psikoloji Anabilim Dalında tezli yüksek 

lisans yapıyor olmak. 

2021- 

02/07 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 

İşletme 

Sayısal Yöntemler 

Araştırma 

Görevlisi 
7 EA 1 

İşletme Bölümü lisans mezunu olmak. 

İşletme veya Sayısal Yöntemler Anabilim 

Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 
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2021- 

02/08 

Denizcilik Fakültesi 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri 

Mühendisliği 

Gemi İnşaatı 

Araştırma 

Görevlisi 
6 SAY 1 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri 

Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu 

olmak. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri 

Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek 

lisans yapıyor olmak 

2021- 

02/09 

Yabancı Diller Yüksekokulu 

Yabancı Diller 

Yabancı Diller 

Öğretim 

Görevlisi 
6 SÖZ 1 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve 

Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık 

ve İngiliz Dil Bilimi Bölümlerinin birisinden 

lisans ve tezli yüksek lisans mezunu 

olmak. 

2021- 

02/10 

Yabancı Diller Yüksekokulu 

Yabancı Diller 

Yabancı Diller 

Öğretim 

Görevlisi 
7 SÖZ 1 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve 

Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık 

ve İngiliz Dil Bilimi Bölümlerinin birisinden 

lisans ve tezli yüksek lisans mezunu 

olmak. 

 

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER 

1.  Başvuru dilekçesi (www.btu.edu.tr ) adresinde mevcuttur 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf 

3.  YÖK formatlı özgeçmiş 
4. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya 

muafiyet belgesi 

5.  ALES ve Yabancı Dil belgesi ( KPDS, ÜDS, YÖKDİL veya muadili ) 
6. Hizmet belgesi (Kamu kurumunda halen çalışan veya 

çalışmış olan) 

7. Lisans diploması ve transkripti (ıslak imzalı tasdikli) 
8. Tezli Yüksek Lisans Diploma fotokopisi (Öğretim 

Görevlileri için) 

9.  Tezli Yüksek Lisans öğrenci belgesi (Araştırma Görevlileri için)  

BAŞVURU NOTLARI : 

1-Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların Öğretim 

Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi 

Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ te belirlenen şartları 

sağlamaları gerekir. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 

yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili 

bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön 

değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Senato 

Kararı gereğince 2021-02/09 ve 10 nolu ilanların yabancı dil sınav puanının asgari 90 olması 

gerekir. Mevcut yönetmeliğin 11. maddesi gereğince 2021-02/09 ve 10 nolu ilanların yabancı dil 

sınavı sözlü olarak yapılacaktır. 
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2-Başvuru işlemleri şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Posta ile yapılacak 

başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşması gerekmektedir. Yanlış birime 

ve/veya adrese teslim edilmesinden ve postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 

Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru evrakı ile faks, e-mail vb. ortamda yapılan 

müracaatlar kayıt altına ve değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 3-Başvurular ilana çıkılan kadroların bulunduğu birime yapılacaktır. Kayıt altına alınan 

başvuru evrakı hiçbir şekilde iade edilemez. Sınav aynı tarih ve saatte yapılacağından, adaylar 

ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir. 

4-Ön değerlendirme ve sonuçlar www.btu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. 

Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca yazılı 

tebligat yapılmayacaktır. 

5-Onaylı istenen belgeler Resmi kurumlarca ıslak imzalı ve mühürlü “Aslı Gibidir” 

yapılabileceği gibi Noter tarafından da tasdik edilebilir. 

6-e-Devletten alınan diploma ve öğrenci belgeleri başvurularda kullanılabilir ancak 

atanmaya hak kazanan adaylar bu belgelerin onaylısını teslim etmek zorundadır. 

7-Rektörlük; sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar, 

gerekli görülmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 

8-Atanmaya hak kazanan adaydan, atamasına ilişkin istenecek diğer belgeler sonuç 

açıklama tarihinde duyurulacaktır. 

9-Araştırma Görevlisi için başvuran adayların, Lisansüstü Eğitim Öğretim 

Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin 6 ncı fıkrası “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı 

anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez” hükmü gereğince 

sadece ilgili programda öğrencilik şartı aranmaktadır. Aksi takdirde başvurusu geçersiz 

sayılacaktır. 

 

MÜRACAAT ADRES BİLGİLERİ 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Mimar Sinan Mahallesi  Mimar Sinan Bulvarı Eflak Cad. No: 177   E Blok

1.Kat : 114  Tel: 0224 300 34 04 Yıldırım/BURSA 

Orman Fakültesi 
Mimar Sinan Mahallesi  Mimar Sinan Bulvarı Eflak Cad. No: 177  A Blok

4.Kat No: 414   Tel :0224 300 34 24 Yıldırım/BURSA 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 

152 Evler Mahallesi, Eğitim Caddesi, No: 85, Yıldırım Bayezid Yerleşkesi,

B Blok /453 Tel: 0224 300 34 44   Yıldırım /BURSA 

Denizcilik 

Fakültesi 

152 Evler Mahallesi Eğitim Caddesi No:85 Yıldırım Bayezid Yerleşkesi 

Tel: 0(224) 300 36 84   Yıldırım/BURSA 

Mimarlık ve 

Tasarım Fakültesi 

152 Evler Mahallesi Eğitim Caddesi No:85 Yıldırım Bayezid Yerleşkesi 

Tel: 0(224) 300 38 14 Yıldırım/BURSA 

Yabancı Diller 

Yüksekokulu 

152 Evler Mahallesi Eğitim Caddesi No:85 Yıldırım Bayezid Yerleşkesi 

Tel: 0(224) 300 33 65   Yıldırım/BURSA 

 11313/1-1 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ VE STAJYER HAVA TRAFİK 

KONTROLÖRÜ GİRİŞ SINAVI İLANI 

KURUM VE ALINACAK POZİSYONA İLİŞKİN BİLGİLER  

Sınavı Açan Birim: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü. 

Görev Yeri: DHMI (Taşra). 

Atama Yapılacak Pozisyon Unvanları ve Sayısı:   

Asistan Hava Trafik Kontrolörü: 11  

Stajyer Hava Trafik Kontrolörü: 50 

KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 puan türünden en az 70 puan.  

KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 6 Eylül 2020 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 3/c Bendi kapsamında istihdam edilmek üzere, 08.07.2018 tarih ve 

30472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 

Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak 

Adayların Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde seçme sınavları 

yapılacaktır. 

Sınava Katılacak Adaylarda Aranan Genel Şartlar:  

a) Türk Vatandaşı olmak, 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

c) 18 yaşını tamamlamış olmak, 

d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş 

bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş 

veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin 

şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 

sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı 

suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat 

karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,  

f) Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak 

Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden yetmiş 

ve üzeri puan almış olmak.  

Asistan hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar: 

a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak, 

b) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) hükümlerine 

göre yetkili hastane tarafından düzenlenecek Sınıf 3 Sağlık Sertifikası almak (Yetkili hastaneler 

Kuruluşun resmi internet sitesinde -http://www.dhmi.gov.tr- duyurulacak olup, detaylı bilgiler 

anılan talimatta bulunmaktadır.), 

c) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek 

belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak 

(Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye 

gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar 

bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve 

elenirler.), 
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d) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en 

az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik 

tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (13.12.2016 tarihinden 

sonraki belgeler geçerlidir.). 

e) Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak. (Bknz.: “SHY 65-01 Hava 

Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği”) 

Stajyer hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar: 

a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak, 

b) Hava Trafik Kontrol Kursunun Başlayacağı 27/06/2022 tarihi itibariyle, 27 yaşından 

gün almamış olmak (27/06/1996 ve sonrasında doğmuş olmak.), 

c) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) hükümlerine 

göre yetkili hastane tarafından düzenlenecek Sınıf 3 Sağlık Sertifikası almak (Yetkili hastaneler 

Kuruluşun resmi internet sitesinde -http://www.dhmi.gov.tr- duyurulacak olup, detaylı bilgiler 

anılan talimatta bulunmaktadır.), 

d) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek 

belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak 

(Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye 

gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar 

bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve 

elenirler.), 

e) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en 

az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik 

tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (13.12.2016 tarihinden 

sonraki belgeler geçerlidir.). 

f) Daha önce disiplin, başarısızlık ve idari yönden kursla veya Genel Müdürlükle ilişiği 

kesilmemek. 

SINAVLARIN YAPILIŞ ŞEKLİ:  

Adayların seçme sınavı; 

- Bilgisayar Destekli Seçme Sınavından veya Bilgisayar Destekli Seçme Sınavının 

herhangi bir nedenle yapılamadığı hallerde genel yetenek, muhakeme, zekâ, hafıza ve çabuk karar 

verme gibi özellikleri test etmeye yönelik yazılı sınavdan, 

- Sesli iletişim değerlendirmesini de içeren sözlü sınavdan oluşacak şekilde uygulanır. 

(Bknz.: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve 

Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına Dair 

Yönetmelik Madde:13) 

BAŞVURU ŞEKLİ: 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların 

sayısının 5 (beş) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar 

destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağrılacaktır.  
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Başvurular 01.12.2021-13.12.2021 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Devlet Hava 

Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı 

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara 

uygun olmayan başvurular ile süresi içinde (13.12.2021 günü saat 23.59’a kadar) yapılmayan 

başvurular dikkate alınmayacaktır. Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz 

yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir. 

ÇEVRİMİÇİ BAŞVURUDA YÜKLENECEK BELGELER: 

a) ÖSYM Başkanlığı Tarafından Eşdeğerliliği Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Belgesi 

(ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) harici sınav belgesi beyanı yapılması 

durumunda yüklenecektir.), 

b) Asistan Hava Trafik Kontrolörü ilanına başvuracaklar için Hava Trafik Kontrolör 

Lisansı.  

Bilgisayar destekli seçme sınavında veya yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınav için 

çağrılan adaylardan istenilecek belgeler Kuruluşumuz resmi internet adresinde 

(www.dhmi.gov.tr) yayımlanacaktır. 

SINAVLARIN YAPILACAĞI YER VE DUYURU: 

Sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak olup sınava katılacak adaylara 

ilişkin liste; sınav tarihi, yeri ve saati Kuruluşumuz resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) 

ilan edilecektir. Sınavda başarı göstererek sözlü sınava hak kazanan adaylara ilişkin liste; sınav 

tarihi, yeri ve saati belirtilerek Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) ilan 

edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden 

görüntüleyebilecektir. 

SINAV KONULARI:  

Bilgisayar destekli seçme sınavı veya yazılı sınav ve sözlü sınav, aşağıda belirtilen 

konularda yapılır. Sınav Komisyonu tarafından gerekli görüldüğü hallerde; sınav konularında 

değişiklik yapılabilir. 

Bilgisayar destekli seçme sınavı; Bilgisayar ortamında; algılama, reaksiyon, üç boyutlu 

düşünme, hızlı ve doğru karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, önceden hazırlanmış 

EUROCONTROL veri tabanı kullanılarak yapılır. 

Yazılı sınavlar; Genel yetenek, muhakeme, zekâ, hafıza ve çabuk karar verme, şekil, 

rakam ve harf kombinasyon ve dizilerinin tespiti gibi özellikleri test etmeye yönelik 50 sorudan 

oluşur. 

Sözlü sınavlar; Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; 

liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti 

ve inandırıcılığı; genel yetenek ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı 

yönlerinden değerlendirilmesi ve her bir konu grubu için ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle 

gerçekleştirilir. Adayların sesli iletişimde yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin 

bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmak gibi ifade 

yetersizlikleri de göz önünde bulundurularak yapılacak Sesli İletişim Değerlendirmesini de içerir. 
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SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:   

Bilgisayar destekli seçme sınavı sonunda, her bir aday için bilgisayar çıktısı şeklinde 

alınacak raporda yer alan toplam puan esas alınacaktır. Sınav Komisyonu tarafından; bilgisayar 

destekli seçme sınavından 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlardan, raporda yer alan toplam 

puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar aday sözlü sınava 

çağırılır. Yazılı sınav yapılması halinde ise; yazılı sınavda 100 üzerinden 60 ve üzeri puan 

alanlardan, Sınav Komisyonu tarafından; puanı en yüksek adaydan pozisyon sayısının 3 (üç) katı 

kadar aday sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınavda, adayların belirlenmiş sınav konularında 100 tam 

puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılır. 

Belirlenmiş olan kontenjan için atamalar adayların, KPSS, Bilgisayar Destekli Seçme 

Sınavı veya yazılı sınavı ile sözlü sınav başarı puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak 

tercihlerine göre yapılır. 

Sınav başarı puanlarında eşitlik olması durumunda KPSS puanı daha yüksek olan, KPSS 

puanları da eşit ise Bilgisayar Destekli Sınav puanı veya Yazılı Sınav puanı daha yüksek olan, 

Bilgisayar Destekli Sınav puanları veya Yazılı Sınav puanları da eşit ise diploma tarihi itibariyle 

önce mezun olmuş olan, bu puanların da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir. 

Sınavda başarılı olmuş adayın herhangi bir nedenle ilgili pozisyona yerleştirilememesi 

durumunda; yedek listesinde yer alan sınav başarı puanı en yüksek adaydan başlanarak boş 

pozisyon sayısınca adayın kurs başlangıç tarihine kadar çağrılması sağlanır. 

İlan edilecek sınav tarihi/tarihleri itibariyle geçerli bir mazeret belirtmeyerek (kanuni bir 

mazeret) sınava katılmayanlar ilgili sınava farklı bir tarihte alınmayacaktır. 

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ: 

Başvurular 01.12.2021 tarihinde başlayacak ve 13.12.2021 günü mesai bitiminde sona 

erecektir. Sınava girmek isteyen adayların 01.12.2021-13.12.2021 tarihleri arasında Kariyer 

Kapısı Platformu https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurmaları gerekmektedir. 

Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve 

posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir. Sınav sonuçları Kuruluşumuz resmi internet 

adresinde (www.dhmi.gov.tr) duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

Ayrıca, adaylar sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı Platformu 

(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ulaşabilecektir. 

SINAV BAŞVURUSUNDA ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİLER: 

Asistan Hava Trafik Kontrolörü veya Stajyer Hava Trafik Kontrolörü giriş sınavına 

başvuran adaylara ait kimlik, fotoğraf, eğitim, sınav, iletişim ve çalışma durumu bilgileri, 6698 

sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereği “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi 

için gerekli olması” işleme şartı doğrultusunda; 

 Adayların sınava katılım hizmeti hakkının tesisi, kullanılması veya korunması, 

 İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması 

 Kurumun hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi, 

 Başvuruların teyidi ve istatistiksel amaçla tespiti 

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenecektir. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

kariyerkapisi@dhmi.gov.tr 

(312) 204 2852-2613-2694 
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KURULUŞUMUZDA İSTİHDAM EDİLECEK  

ADAY ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ DAĞILIMI 

ELAZIĞ HAVALİMANI MD. : 1 

ERZİNCAN YILDIRIM AKBULUT HAVALİMANI MD. : 1 

HAKKARİ YÜKSEKOVA SELAHADDİN EYYUBİ HAVALİMANI MD. : 2 

KAPADOKYA HAVALİMANI MD. : 1 

MUŞ SULTAN ALPARSLAN HAVALİMANI MD. : 1 

SİNOP HAVALİMANI MD. : 2 

ŞIRNAK ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANI MD. : 2 

VAN FERİT MELEN HAVALİMANI MD. : 1 

 

KURULUŞUMUZDA İSTİHDAM EDİLECEK  

ADAY STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ DAĞILIMI 

ADIYAMAN HAVALİMANI MD. : 2 

AĞRI AHMED-İ HANİ HAVALİMANI MD. : 2 

Aydın Çıldır Havalimanı: 1 

BİNGÖL HAVALİMANI MD. : 1 

ELAZIĞ HAVALİMANI MD. : 3 

GAZİANTEP HAVALİMANI BAŞ.MD. : 1 

GÖKÇEADA HAVALİMANI MD.: 2 

HAKKARİ YÜKSEKOVA SELAHADDİN EYYUBİ HAVALİMANI MD.: 2 

HATAY HAVALİMANI MD. : 1 

IĞDIR ŞEHİT BÜLENT AYDIN HAVALİMANI MD. : 1 

İSTANBUL HAVALİMANI BAŞMD. : 5 

İstanbul Hezarfen Havalimanı: 2 

KASTAMONU HAVALİMANI MD. : 2 

Kütahya Zafer Havalimanı: 1 

MARDİN HAVALİMANI MD. : 1 

MUŞ SULTAN ALPARSLAN HAVALİMANI MD. : 2 

RİZE ARTVİN HAVALİMANI MD. : 5 

SİİRT HAVALİMANI MD. : 1 

SİNOP HAVALİMANI MD. : 2 

ŞANLIURFA-GAP HAVALİMANI MD. : 2 

ŞIRNAK ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANI MD. : 3 

TEKİRDAĞ ÇORLU ATATÜRK HAVALİMANI MD. : 1 

TRABZON HAVALİMANI BAŞ.MD. : 3 

UŞAK HAVALİMANI MD. : 1 

VAN FERİT MELEN HAVALİMANI MD. : 2 

Zonguldak Çaycuma Havalimanı: 1 
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Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 

Öğretim Üyesi alınacaktır. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM DALI/BİLİM 

DALI/PROGRAM 

KADRO 

UNVANI 
ADET 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Enfeksiyon Hastalıkları ve 

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim 

Dalı 

Doçent 1 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Enfeksiyon Hastalıkları ve 

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim 

Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Üroloji Anabilim Dalı Doçent 1 

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları 

taşımak. 

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; 

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve 

Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus 

cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile 

yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 4 adet PDF formatında 

hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire 

Başkanlığına (Büyükdere cad. No:120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; 

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık 

belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan 

fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet 

dosya ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere cad. No:120/1 Esentepe-Şişli-

İstanbul Tel: (212) 275 75 83)’na teslim etmeleri gerekmektedir 

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.   
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Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize bağlı birimlerde st hdam ed lmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğret m 

Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete‘de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki 

Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 

Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara 

göre öğretim elemanları alınacaktır. 

Başvuru Süresi : 25 KASIM 2021 - 09 ARALIK 2021 

Son Başvuru Tarihi : 09 ARALIK 2021 Saat:17.00 

Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tr sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Öğretim Görevlisi için Sınav Takvimi: 

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 13 ARALIK 2021 

Giriş Sınavı Tarihi  : 15 ARALIK 2021 

Sonuç Açıklama Tarihi : 17 ARALIK 2021 

Fakülte/Bölüm/ 

Meslek 

Yüksekokulu 

Unvan 
Anabilim Dalı/Bilim 

Dalı/Bölüm/Program 

Kadro 

Sayısı
Açıklama 

Tıp 

Profesör/Doçent/ 

Dr. Öğretim 

Üyesi 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
2 

Tıp Doktoru ve Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları 

alanında uzman olmak. 

Tıp 

Profesör/Doçent/ 

Dr. Öğretim 

Üyesi 

Enfeksiyon Hastalıkları 

ve Klinik Mikrobiyoloji
1 

Tıp Doktoru ve enfeksiyon 

hastalıkları ve klinik 

mikrobiyoloji uzmanı olmak.

Tıp 

Profesör/Doçent/ 

Dr. Öğretim 

Üyesi 

Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 
2 

Tıp Doktoru ve ruh sağlığı ve 

hastalıkları uzmanı olmak. 

Tıp 

Profesör/Doçent/ 

Dr. Öğretim 

Üyesi 

Deri ve Zührevi 

Hastalıkları 
1 

Tıp Doktoru ve deri ve 

zührevi hastalıkları uzmanı 

olmak. 

Tıp 

Profesör/Doçent/ 

Dr. Öğretim 

Üyesi 

Nükleer Tıp 1 
Tıp Doktoru ve nükleer tıp 

uzmanı olmak. 

Tıp 

Profesör/Doçent/ 

Dr. Öğretim 

Üyesi 

Çocuk Cerrahisi 1 
Tıp Doktoru ve çocuk 

cerrahisi uzmanı olmak. 

Sağlık 

Bilimleri 

Öğretim 

Görevlisi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 
1 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

bölümü mezunu olmak, aynı 

alanda doktora yapmış olmak 

ve pediatrik rehabilitasyon 

konusunda çalışmaları ve 

yayınları olmak. 
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Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz 

“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri uyarınca Profesör 

ve Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır. 

İlan Tarihi : 25.11.2021 

İlan Bitiş Tarihi : 09.12.2021 

FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN ADET KOŞULLAR 

Sanat, 

Tasarım ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Endüstriyel 

Tasarım 
Profesör 1 

- Tasarım ve Mimarlık Eğitimi alanında Doçent 

unvanı almış olmak, 

- Endüstriyel Tasarım, İçmimarlık, Çevre 

Tasarımı, Tasarım Kuramı ve Eğitimi 

konularında yayınlar 

ve uygulamalar yapmış olmak. 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

‐ Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında 

tamamlamış olmak, 

‐ Envanter problemleri ve stokastik süreçler 

konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

BAŞVURU EVRAKLARI 

• İmzalı başvuru dilekçesi (ıslak veya e-imza) 

• YÖK formatlı özgeçmiş ve sınıflandırılmış yayın listesi, 

• Onaylı lisans / lisansüstü diploma kopyaları (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora-Sanatta 

Yeterlilik; Doçentlik ve Profesörlük için Doçentlik Belgesi) 

• Diplomalar yurtdışından alınmış ise YÖK-ÜAK denklik belgeleri, 

• Bilimsel faaliyetler, makaleler, bildiriler, yayınlara yapılan atıflar, yönetilen projeler, 

alınan ödüller, patentler, sergiler gibi faaliyetleri içeren dosya, 

• Bildiği yabancı diller ve varsa geçerlilik belgeleri (İngilizce programlara başvuranların, 

İngilizce ders verme yeterliliğini nasıl sağladıklarına dair belgeler) 

• Işık Üniversitesi web sayfasında yer alan “Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doldurulmuş EK-1 puan tablosu” (Puanlamaya esas bütün 

faaliyetler belgelenir.) 

BAŞVURU ŞEKLİ & BİLGİLENDİRME 

Başvuracak adayların, Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönergesinin 9. Maddesinde belirtilen evrakları; Profesör kadrosu için 6; Dr. Öğr. Üyesi kadrosu 

için 4’er nüsha halinde hazırlayıp başvuru dilekçelerine ekleyerek ilanın yayın tarihinden itibaren 

15 gün içinde Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ilgili Akademik Birime; Profesör kadrosu için 

Rektörlüğe bizzat başvurmaları gerekmektedir. 

Başvurular gizli tutulacaktır. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde yapılmayan ve 

internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir. 

BAŞVURU ADRESİ 

Işık Üniversitesi Meşrutiyet Mahallesi, Üniversite Sokak Dış Kapı No:2 Şile / İstanbul 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Ticaret Bakanlığı Gümrük Hizmetleri ve Kaçakçılıkla Mücadele Görevlerine

İlişkin Nakdi Ödül Yönetmeliği
–– Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik
–– Marmara Üniversitesi Dijital Beşerî Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere

Yapılacak Ödemelere İlişkin 2022 Yılı Tarifesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 27/10/2021 Tarihli ve 2018/7477 Başvuru Numaralı

Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


